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affärsIDÉ
Jays affärsidé är att designa, utveckla och under eget varumärke 
marknadsföra musikhörlurar och tillbehör för användning med 
mobila musikenheter såsom iPhone™, iPod™, MP3-spelare, mo-
biltelefoner, spelkonsoler och andra liknande produkter.

vIsIOn
Jays vision är att bli ett globalt varumärke, känd som en tillhan-
dahållare av det självklara valet för kvalitetsmedvetna, moderna 
anhängare av portabel underhållning

MIssIOn
Jays mission är att formge, utveckla och tillverka portabla me-
diatillbehör i en attraktiv skandinavisk design i kombination med 
svårslagen bekvämlighet och användarvänlighet. varumärket 
skall mobilisera en stark attraktionskraft för moderna, rörliga och 
livsstilsmedvetna människor som prioriterar sin musikaliska up-
plevelse.

MetOD, teknIk Och UtvecklIng
Jays starka produktportfölj har utvecklats av ett hängivet in-house 
team över en relativt kort period. Produkterna har erhållit top-
placeringar i ett flertal produkttester och vunnit anhängare bland 
både konsumenter och kritiker. nyckeln till framgång har för Jays 
varit rätt val av mikro-teknologi, effektiv ljudisolering, unik skandi-
navisk design samt ergonomisk fulländning.

PrODUktIOn
Jays har sedan start valt att lägga ut all produktion av sina hör-
lurar inkl. tillbehör till kontraktstillverkare i asien. Jays har lyckats 
väl med att attrahera etablerade och allmänt respekterade kon-
traktstillverkare vilka möter Jays höga krav på kvalitet, pris och 
design. 

DIstrIbUtIOn Och försälJnIng
Jays har idag avtal med ett antal distributörer som erbjuder bo-
lagets produkter globalt. spannet de verkar inom sträcker sig från 
on-line detaljister till multinationella aktörer, elektronikkedjor och 
specialister. bolagets fokus är att bli en del av ordinarie sortiment 
på ett större antal elektronikkedjor samt att arbeta med aktörer 
som verkligen kan representera varumärket på sin marknad, med 
hängivna säljare och som är villiga att bli varumärket Jays ansikte 
utåt. Jays erbjuder en hög servicegrad, säljträning, marknads-
föringsmaterial samt en stark närvaro på Internet för att bygga 
upp varumärket. 

strategI 
Jays produkter ska kunna kombineras med alla portabla media-
enheter på marknaden. bolagets mål är att skapa produkter som 
höjer  ljudupplevelsen hos användare av portabla mediaspelare. 

Jays har idag en dynamisk produktportfölj som innehåller en 
blandning av utanpåliggande hörlurar och in-ear hörlurar. år 
2007 introducerades q-JaYs, Jays mest framträdande in-ear lur, 
som fortfarande vinner tester och som har utvecklats till något av 
en branschreferens.  hösten 2008 introducerades framgångsrikt 
den första utanpåliggande hörluren c-JaYs, som 2009 följdes 
upp av v-JaYs. båda blev testvinnare och har sedan dess kam-
mat hem flertalet utmärkelser och priser i ledande internationell 
branschpress. 

OM JaYs
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Jays produkter har under det senaste året erhållit över 20 ut-
märkelser i internationell media och press och vinner ca 80% av 
de produkttester de deltar i, vilket väl beskriver potentialen för vår 
verksamhet. vi arbetar passionerat – och skaparlusten är en stark 
drivkraft för vår produktutveckling och högst central i vår avsikt att 
bygga världens bästa bolag bakom världens bästa hörlurar. vi har 
på kort tid ordnat rätt krafter på rätt plats i en företagsstruktur 
som är både snabb och smart. 

vi arbetar med produkter som står för en kombination av musik, 
teknik och livsstil på en marknad som för rätt produkter och ett 
starkt varumärke kan vara mycket tacksam. vår målgrupp är 
snabb, livsstilsmedveten och teknikorienterad, men allra främst 
älskar de - precis som vi, musik. I en modern värld är musik 
tillgängligt för alla överallt och helt utan begränsningar och däri 
ligger oanade möjligheter för Jays. 

ett InvesterIngsår
Det senaste året har varit ett investeringsår för att bygga upp en 
mer komplett produktportfölj mot återförsäljare och distributörer 
för att säkra vår kvalitet och vårt erbjudande på lång sikt. satsnin-
gen på en bredare och mer komplett produktportfölj har resulterat 
i ett starkt ökat intresse från internationella detaljister i europa, 
asien och Usa, som visat sig positiva till att ersätta befi ntliga 
produktportföljer i sina butiker med Jays produkter så snart vi fått 
ut ett komplett sortiment på marknaden. som ett led i att ytterlig-
are renodla och optimera distributörsbasen inför den kommande 
expansionen återtog vi under året även betydande produktpar-
tier från distributörer som vi bedömde kunde ha negativ inverkan 
på varumärket framöver eller stå i vägen för de potentiella nya 
kunderna.  

vi har under året utvecklat en helt ny, bredare och mer komplett 
produktlinje för konsumentmarknaden vilket nu under sommaren 
2010 lanserades internationellt. Produktlinjen från inledningen 
av år 2009, bestående av j-JaYs, d-JaYs, q-JaYs, v-JaYs och c-
JaYs har med detta breddats kraftigt med två helt nya produk-
tserier, a-JaYs och t-JaYs, totalt sex nya produkter helt inriktade 
mot massmarknaden. alla utvecklingskostnader samt vissa av 
de investeringar i verktyg som används för tillverkning av de nya 
produktlinjerna har tagits under räkenskapsåret. 

genom en bredare produktlinje har vi skapat förutsättningar för 
att konsumenten ska hitta rätt alternativ vad det gäller karak-
tär, tillbehör och pris. samtliga produkter har tekniska lösningar 
som återfi nns i avsevärt dyrare produkter, vilket möjliggör för Jays 
att ge konsumenten en enastående ljudupplevelse för pengarna. 
Jays produkter fi nns idag representerade i 20 länder och vi har 
under året arbetat hårt för att med den nya produktlinjen nå näs-
ta fas i utvecklingen genom att säkra s.k. internationella ”listings”, 
vilket innebär att Jays blir del av ordinarie sortiment hos större 
detaljhandelskedjor. Under inledningen av 2010 tecknades ett 
distributionsavtal med luthman scandinavia ab avseende den 
skandinaviska marknaden, och efter räkenskapsåret utgång har vi 
tecknat ytterligare nya internationella distributionsavtal.

I februari 2010 förvärvade transferator 20% av kapitalet och 
rösterna i Jays och i april genomfördes en nyemission inför list-
ning på aktietorget. emissionen fulltecknades om 9,7 Msek och 
vi är mycket nöjda med att i samband med emissionen även ha 
räknat hem ett samarbete med aggregate som mediapartner för 
den svenska marknaden, vilket stärker bolaget och säkrar en nöd-
vändig och kostnadseffektiv exponering i ledande mediekanaler 
inför den offensiva fas bolaget går in i.                                  

fraMtIDsUtsIkter
Jays har under det senaste året gått från klarhet till klarhet med 
en utvecklingslinje som för vårt varumärke internationellt har varit 
mycket positiv, och möjliggjort att vi får samarbeta med fl ertalet 
av de största aktörerna på den internationella hemelektronik-
marknaden.  vi har också tecknat avtal med den väletablerade 
distributören Order hemelektronik, och därmed säkerställt distri-
butionen av Jays produkter även på bredare front i sverige.  

vi har mycket att se fram emot de kommande kvartalen. våra nya 
produkter rullas just nu ut på fl era marknader internationellt och i 
butiker i sverige, samtidigt som vi inleder en offensiv annonskam-
panj i sveriges tyngsta mediekanaler. Målet är att skapa intresse 
och efterfrågan för Jays produkter hos konsumenterna samt att 
stärka Jays som varumärke. 

Det är dags för Jays att ta plats på kartan.

rune torbjörnsen
vD

vD har OrDet
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året I kOrthet
PerIODen MaJ 2009-aPrIl 2010

nettoomsättningen uppgick till 5,3 Mkr (8,7)• 
rörelseresultat (ebIt) uppgick till – 13,7 Mkr  (-12,0)• 
resultat efter skatt uppgick till – 14,0 Mkr  (- 13,1)• 
soliditeten uppgick till 40 % (30 %)• 
renodling av bolagets distributörs- och kundbas• 
breddning av produktsortiment för att möta marknaden• 

hänDelser UnDer PerIODen
lansering av v-JaYs – Maj 2009• 
JaYs nomineras till Macworld awards - Juni 2009• 
JaYs deltar i Polar Music Prize -  augusti 2009• 
lisa forsberg rekryteras som ny cfO -september 2009• 
lansering av ”custom made” q-JaYs - Mars 2010                                            • 
JaYs presenterar 6 nya modeller - april 2010                                    • 
JaYs tecknar distributionsavtal med smart It Usa - april 2010• 
nyemission genomförs inför listning på aktietorget - april 2010• 

hänDelser efter raPPOrtDatUM
huvudkontoret fl yttar från västerås till stockholm - Maj 2010              • 
JaYs aktie noterades på aktietorget - Maj 2010• 
avtal tecknat med Order hemelektronik avseende         • 
distribution i sverige - Maj 2010
avtal tecknat med smart It avseende distribution        • 
australien - Maj 2010
Utrullning av de nya produktlinjerna a-JaYs och t-JaYs, • 
Maj-Juni  2010
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Med små marknadsföringsresurser har Jays lyckats skapa en stark marknadsposition med innovativa produkter 
vilka fått anmärkningsvärt positiv publicitet genom tester och recensioner, baserat på sina egna kvaliteter. Bo-
laget har lagt mycket energi på att etablera en stabilitet och pålitlighet i relation till sina detaljister, genom att 
fortsätta vara ett viktigt märke för dessa. Bolaget har under 2010 utvecklat en starkare och bredare produktport-
följ efter en noggrann analys av marknadens förväntningar och detaljisternas preferenser samt behov. 

På den skandinaviska marknaden har Jays ett samarbete med den största distributören av musikelektronik och 
instrument, Luthman Scandinavia AB och Jays är nu redo att ta upp kampen mot de främsta konkurrenterna 
internationellt och avser stärka sin position ytterligare.  

JaYs PrODUktPOrtfölJJaYs PrODUktPOrtfölJJaYs PrODUktPOrtfölJJaYs PrODUktPOrtfölJ
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här har vi marknadens lättaste lur på 59 
gram, men med marknadens tyngsta ljud. 
Man kan nog säga att detta är en stor breddlur 
med en remarkabel ljudkvalitet. en av Jays 
riktiga vinnarlurar med många utmärkta tes-
tresultat och vunna utmärkelser sedan den 
släpptes i maj 2009. v-JaYs blev inbjuden 
till Polar Music Prize 2009, spenderade 
hösten med aldrig tidigare sedd exponer-
ing i nationella, internationella teknik- och 
livsstilsmedier och avslutade sitt debutår 
genom att bli vald till årets Julklapp i tv4:s 
nyhetsmorgon samt amerikansk tv-debut i 
världens största livsstilsmagasin askmen´s 
julspecial i  tv-kanalen abc. Med en tydlig 
svaghet för stjärnglans kunde den inte hel-
ler hålla sig ifrån grammis-galan i januari 
2010 och fi nns nu också i världens främ-
sta inspelningsstudio avatar studios i new 
York, Usa. här fi nns ett ljud som är rustat 
för tung bas, ett tydligt mellanregister och 
en mycket balanserad och behaglig diskant 
och beskrivs ofta som spelglad med hög fo-
tstampsfaktor. som andra modeller har den 
delbar sladd, men levereras utan tillbehör 
för ett attraktivare pris. Pris: 795 kronor.

Detta är den imponerande och lite billigare 
basmaskinen i Jays utbud, med ett anslag 
som vinner anhängare bland dem som söker 
det naturliga steget efter de lurar som följer 
med en mediaspelare eller en mobiltelefon. 
Med en dynamisk 9 mm högtalare är den 
byggd för att gå från klarhet till klarhet med 
en ren, varm och kraftfull bas lämplig för en 
ungdomlig musiksmak. Det var med denna 
lur som JaYs hittade formen för en in-ear 
lur med dynamisk högtalare menad för en 
bredare publik.  Pris: 595 kronor.

en modell som lanseras i maj 2010 och 
som redan innan lansering fått mycket god 
internationell publicitet, tack vare sin pris-
värdhet och nyskapande upplägg. a-JaYs 
är tänkt att vara en instegsmodell, men har 
fl era komponenter som tills nu endast har 
kunnat påträffas i konkurrenternas betydligt 
dyrare modeller. Modellen presenteras i en 
serie och kallas One, two och three och har 
i stigande skala mer tillbehör och ett alltmer 
förfi nat ljud. alla har en platt och trasselfri 
kabel och redan i sitt enklaste utförande en 
mycket hög ljud kvalitet. Den dyraste av de 
tre har ett mer högklassigt högtalarelement, 
ett nyutvecklat skyddande reseetui, fl ight-
adapter och en splitkontakt. Pris: 295, 395 
och 495 kronor.

a-jays j-jays v-jays
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Denna lur tar formgivningen ett steg län-
gre med ett tydligt ergonomiskt uttryck. 
här är sannolikt de bekvämaste lurarna på 
marknaden med en vinklad ljudport samt en 
ergonomisk form. ljudet är dock allt utom 
platt. Med en kraftfull dynamisk högtalare 
på 10 mm får lyssnaren chans att uppleva 
ett fantastiskt ljud i en lur som är optimerad 
för att på minsta möjliga utrymme leverera 
största möjliga ljud. sladden, som är delbar, 
kan bäras rakt ner eller över örat för att elim-
inera skakljud. här är hörluren för den aktive 
användaren med höga krav på kvalitet. lik-
som a-JaYs kommer också denna modell 
i varianterna One, two och three som med 
små variationer i pris erbjuder alternativ i 
ljudkvalitet, fi nish och antal medföljande 
tillbehör. Pris: 795, 895 och 995 kronor.

Denna lur är genombrottsmodellen som 
för några år sedan snabbt förde fram Jays 
som en hörlurstillverkare att räkna med. I en 
särskiljande design innehåller denna lur en 
kraftfull armatur som levererar ett balanserat 
ljud med en kraftfull bas, en trivsamt naturlig 
mid och en detaljerad diskant. kort sagt kan 
man säga att d-JaYs satte nivån på vad som 
än idag uppfattas som vårt signaturljud. här 
är instegsmodellen i hifi-världen och den 
har helt rättvist fått mycket bra omdömen i 
internationella tester.  Pris: 1725 kronor.

Den första headphone-luren från Jays och 
ett mycket lyckat avsteg från den initialt 
inslagna in-ear fokuseringen. här har vi ett 
tydligt lifestyle-statement, med markerade  
logotyper och karaktäristiskt utseende. för 
att skapa en ljudmässig såväl som visuell 
valfrihet medföljer här tre utbytbara muffar 
i olika storlekar. Denna lur är utrustad med 
ett 40 mm elastic Multi layer element som 
levererar ett kristallklart och balanserat ljud 
med mycket detaljerad diskant, rik mid och 
en JaYs-typiskt kraftfull men snabb bas. 
Med sin båge i glasfi berförstärkt nylon är 
den både mycket lätt och mycket hållbar. 
c-JaYs har en delbar sladd i single crystal 
copper och levereras med många tillbehör. 
c-JaYs exponerades fl itigt i en julkampanj 
för teleoperatören ”3” under 2009. Pris: 
995 kronor.

c-jays d-jayst-jays
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Då vi lät några av våra aktivister pröva q-
JaYs fi ck vi omedelbart förfrågan om det 
fanns möjlighet att använda dem vid scen-
framträdanden. vad musiker eftersträvar är 
förutom ett excellent ljud även att lurarna 
är ljudtäta och naturligtvis att de sitter sta-
digt. I rampljuset blir det varmt med svett-
ning som följd och även med den tightaste 
sleeven behövs något som håller luren på 
plats. vi ingick då ett avtal med den främsta 
svenska tillhandahållaren av hörselhjälp-
medel bellman & symfon, vilka nu hjälper 
till att framställa formgjutna hörselproppar i 
vilken man lätt monterar in sin q-JaYs. Med 
detta komplement  kan vi nu också tillhan-
dahålla ett erbjudande likartat det på vilket 
amerikanska Ultimate ears baserar hela sitt 
erbjudande, till ett professionellt klientel. 
när vi behövde ett känt namn för produkten 
valde vi en av de tuffaste kunderna vi kunde 
tänkas oss. fredrik thordendal från Meshug-
gah spelar med sin åtta-strängade gitarr en 
ljudmässigt extremt kraftfull och tekniskt 
krävande musik med stora krav på exakthet 
och känslighet,  i ett band med världsre-
nommé, ikonstatus  och stor kredibilitet för 
sin musikaliska briljans. Pris: varierar, men 
ca 2000 kronor.

lanseras under tredje kvartalet 2010. Det 
här är tänkt att bli JaYs nya prestigemodell 
i ett högre prissegment. här har vi ett verk-
ligt tekniskt mirakel som alldeles garanterat 
kommer att orsaka den största internatio-
nella uppmärksamheten i Jays-lurarnas 
historia. x-JaYs är den allra mest potenta 
av produkterna så här långt och fullföljer 
q-JaYs inslagna linje, den här gången som 
världens minsta hörlur med en quadro-ar-
matur, alltså fyra små högtalare i varje lur, 
som alla hanterar sitt eget frekvensomfång. 
Pris: 5295 kronor. 

Det var med q-JaYs som den internationella 
uppmärksamheten kom att bli det normala 
för Jays´produkter. q-JaYs slog världen med 
häpnad med ett säreget balanserat ljud och 
en kraftfull exakthet och fungerar ofta som 
en referens i jämförelser med våra konkurr-
enter. även tekniskt är den ett mirakel då 
den är världens minsta in-ear lur med en 
dual armatur. levereras med många till-
behör och sleeves av olika typ. Pris: 2385 
kronor.

q-jays q-jays Custom molds x-jays

lanseras under tredje 
kvartalet 2010.

bilder ej släppta för 
offi ciell publicering.
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Utmärkelser 

 2008
q-JaYs MacUser 5/5, March 2008, Usa
q-JaYs avr Group test Winner, March 2008, United kingdom
q-JaYs MacWorld 4/5, July 2008, United kingdom

 2009
c-JaYs techPowerUp 9/10, January 2009
c-JaYs red & blackness 5/5, January 2009  
q-JaYs italk Magazine Best of the Best, february 2009, Usa
s-JaYs ilounge B+, recommended, february 2009, Usa
s-JaYs register hardware 9/10, recommended, february 2009, sweden
s-JaYs Pocketlint 8/10, february 2009, United kingdom
c-JaYs MacWorld 5/5, editor’s Choice, March 2009, United kingdom
c-JaYs icreate 5/5, March 2009, United kingdom
c-JaYs iPod User 5/5, star Buy, March 2009, United kingdom
q-JaYs know Your Mobile 5/5, May 2009, Usa
q-JaYs the Ultimate iPod guide 5/5, May 2009, United kingdom
s-JaYs Macformat 4/5, May 2009, Usa
c-JaYs MacWorld awards 2009 Nominee, June 2009, United kingdom
v-JaYs igizmo 4/5, recommended, June 2009, United kingdom
v-JaYs icreate 5/5, July 2009, United kingdom
v-JaYs Digital trends 8/10, July 2009, Usa
v-JaYs hifi & Musik most Portable, July 2009, sweden
c-JaYs MacUser awards 2009 Nominee, July 2009, United kingdom
c-JaYs visual grand Prix awards 2009 Gold Winner, July 2009, Japan
v-JaYs Wired Magazine 7/10, september 2009, Usa
v-JaYs lyd & bilde 5/6, Best in test, september 2009, norway
v-JaYs fosfor recommended, October 2009, sweden
v-JaYs touch My apps, 5/5, kiss it, november 2009, Usa

 2010
c-JaYs bild & ljud hemma, 5/6, Januari 2010, sweden 
q-JaYs MacWorld, 5/5, Bra köp, februari 2010, sweden
v-JaYs  Metro 4/5, March 2010, sweden
a-JaYs trusted reviews 8/10, July 2010, United kingdom
a-JaYs good gear guide 4/5, Best Buys, July 2010, australia
a-JaYs aftonbladet 4/5, July 2010, sweden
t-JaYs Pc World 4.5/5, editor’s Choice, august 2010, australia
a-JaYs Digital trends 8.5/10, editors’ Choice, august 2010, Usa
a-JaYs electronicsme 4.2/5, august 2010, Usa
v-JaYs Ére numérique 8.5/10 , august 2010, france
t-JaYs Ére numérique 8/10 , august 2010, france
t-JaYs  Ére numérique 8/10 , august 2010, france
a-JaYs Ére numérique 7.5/10 , august 2010, france
a-JaYs les numériques 4/5 , august 2010, france
a-JaYs good gear guide 4.75/5, august 2010, australia
a-JaYs touchMyapps 4/5, Grab It, august 2010, Usa
a-JaYs stuff 4/5, august 2010, Usa
v-JaYs the sunday times 5/5, august 2010, United kingdom 
a-JaYs gadgetmac 5/5, august 2010, Usa
a-JaYs australian MacWorld 4.5/5, august 2010, australia
a-JaYs Pc advisor 4/5, august 2010, United kingdom
a-JaYs Pc advisor 4.5/5, august 2010, United kingdom
t-JaYs Pc advisor 4/5, august 2010, United kingdom
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Jays har, trots en liten organisation, 
verksamhet på 3 platser i världen: 

sverige (6 personer)
stockholm, huvudkontor 
västerås, lager

storbritannien (2 personer)
london, globalt försäljningskontor

kina (1 konsult)
hong kong, lager
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OrganIsatIOn
Jays arbetar med ett litet team av dedikerade människor som är 
verkligt passionerade för bolagets produkter. Organisationen är 
dimensionerad att leverera mot den målbild som antagits under 
år 2010. bolaget har idag 6 anställda i sverige samt 2 konsulter 
i storbritannien på heltid och verksamheten bedrivs i hyrda och 
ändamålsenliga lokaler på 3 olika platser i världen. funktionerna 
vD, ekonomi/finans samt foU bedrivs och planeras från kontoren 
i stockholm. försäljning och marknadsföring hanteras av kontoret 
i london och stockholm. Produktionen sker i asien och samord-
nas från kontoret i stockholm. 

OrganIsatIOnsscheMa

CEO
RUNE TORBJÖRNSEN

VP Product Dev. & Marketing
RUNE TORBJÖRNSEN

Senior Product Manager
PETER CEDMER

CFO
LISA FORSBERG

Accounting
HANNAH LUNDBERG

Project Manager / Designer
DANIEL ANDERSSON

VP Global Sales
TIM MABLEY

Nordic Sales / Backof�ce
STEFAN ÅSTRAND

UK Sales
GARETH GIBBARD
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markNadeN för POrtaBelt ljUd

UnDerlIgganDe DrIvkrafter
storleken på marknaden för Jays produkter är avsevärd och ut-
vecklingen drivs av försäljningen av bärbara musikenheter. Un-
der 2008 såldes 150 miljoner mp3-spelare och 950 miljoner 
mobiltelefoner i världen och en mycket stor drivkraft på Jays 
marknad de senaste åren har varit den närmast explosionsartade 
försäljningsutvecklingen för apples iPhone™. sedan lansering av 
iPhone™ beräknas det att över 42 miljoner enheter sålts världen 
över och tillväxten verkar fortsätta. samtliga Jays produkter kan 
användas med iPhone™.

IPhOne försälJnIngsDIagraM

JaYs aPPlIcerbara MarknaD
Under 2007 var den amerikanska marknaden för tillbehör värd 
cirka 5 miljarder UsD, förutom tillbehör för datorer, spel och bat-
terier. Jays agerar huvudsakligen på marknaden för tillbehör till 
portabla mediaspelare vilket av den totala globala marknaden för 
tillbehör om ungefär 12 miljarder UsD, bedöms utgöra ca 15%. 
Den globala marknaden för hörlurar och in-ear lurar avsedda för 
portabla mediespelare bedöms således av bolaget motsvara mer 
än 2 miljarder UsD årligen.

Den globala marknaden är som bolaget upplever det under ex-
pansion då mobiltelefonoperatörer och tillhandahållare av in-
frastruktur alltmer investerar i tillväxtmarknader så som Indien 
och kina där abonnenttillväxten är mycket stark.

Utmaningen för tillbehörsmarknaden är att övertygande visa på 
det stärkta mervärde i funktion eller upplevelse som tillbehöret 
skapar. 

JaYs kUnDkärna
varumärket JaYs primära kundgrupp består av musikälskande 
och livsstilsorienterade människor. De vill kombinera design och 
utseende med funktion, bekvämlighet och topprestanda. kunder-
na i segmentet blir allt mer krävande och Jays måste kunna erb-
juda ett starkt varumärke och en produkt som ger maximalt värde 
för pengarna.

I marknadsrapporten ”ce accessories market: Insights and Op-
portunities” framgick att det ofta var fråga om en uppgradering 
när kunden köpte ett tillbehör så som en hörlur. Detta synes spe-
ciellt frekvent vara fallet när det handlar om att byta ut de hörlurar 
som medföljer exempelvis en mp3-spelare vid köpet. flera utta-
landen från konsumenter i rapporten gav exempel på detta.

- kvinna (40-44 år), hörlurar: “Jag tyckte inte om dem som 
följde med min iPod. De var obekväma.”

MarknaD
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Miljoner enheter

Budgetår, kvartalsvis
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iPhone 3G

iPhone 3Gs
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4
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             källa: apple inc.

Jays rör sig på en marknad med stora och snabbt växande behov av de produkter vi kan erbjuda. Tiden går 
Bolagets väg. Marknaden utvecklas snabbt pådrivet av kommunikationsteknikens utveckling och skapar nya 
konsumtionsmönster. För bara tio år sedan innebar att ”vara on-line” att sitta vid en stationär dator uppkopplad 
med en sladd, begränsad till tid och rum. Idag är alla on-line hela tiden och tack vare ökade bandbredder och 
minskade kostnader konsumeras mediainnehåll, som musik, som aldrig förr. Människor konsumerar musik när 
de vill, hur de vill och var de vill och mest sannolikt, när de rör på sig. Hörlurens centrala roll som en oumbärlig 
del i detta behöver knappast understrykas. Musik laddas ned, delas, remixas och laddas upp. Strömmande in-
nehåll cirkulerar mellan miljarder användare på tusentals sociala plattformar och den måste alltid transporteras 
den sista biten till lyssnarens öra. Framtidens mediaenhet är sammansatt och portabel och inget system kommer 
sannolikt att dominera och skillnaden kommer att bestå av användarens egen möjlighet att förädla sin upplev-
else. Vinnaren är den tillverkare av hårdvara som kan koppla in sig på allra � est, och för en driven, kvalitativ och 
framgångsrik tillverkare som Jays är det här en mycket gynnsam utveckling. Hårdvara av hög kvalitet är omöjlig 
att kopiera och går inte att digitalisera och sprida gratis via internet. Vårt uppdrag är att föra musikens mjuka 
värden via vår hårdvara till människors själ och hjärta genom en fantastisk ljudupplevelse. Det är precis det vi 
är världsbäst på.
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- Man (50-54 år), hörlurar: “Jag köpte hörlurarna för att jag 
tycker om musik och ville ha ett bättre ljud än de som origi-
nalhörlurarna kunde ge.”

Den typiska Jays-kunden är både tekniskt medveten och fl exibel 
och förstår att deras mobila enhet på ett enkelt sätt kan förbät-
tras genom kvalitativa tillbehör såsom en hörlur. De söker gärna 
efter spännande varumärken och använder Internet för att göra 
sina efterforskningar och ta sina köpbeslut. Därmed påverkas 
de av recensioner, utmärkelser och rekommendationer från olika 
branschmedia. Det är en informerad och medveten köpgrupp - 
och rykten om vilken produkt som är bäst sprider sig snabbt. De 
handlar gärna hos detaljister med starkt renommé.

slUtsatser gällanDe MarknaDen
Den globala marknaden för tillbehör bedöms av bolaget att ha 
goda förutsättningar att växa. I dagens rådande ekonomiska läge 
kan det förmodas att konsumenten många gånger väljer att hellre 
köpa ett tillbehör såsom en ny hörlur snarare än investera i en 
ny musikspelare. I ljuset av marknadsläget kan generellt ses att 
konsumenter eftersöker mer prisvärda produkter. De kommande 
årens utmaning för många produktföretag likt Jays är att säkra 
hyllplats i en tid då detaljister vill minska sitt lager och minimera 
risk. Jays kommer genom att vara ett fortsatt innovativt, kreativt 
och starkt varumärke ha möjlighet att vara en av vinnarna på 
denna marknad.
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stYrelse, 
leDanDe befattnIngshavare 
Och revIsOr

ledaNde BefattNINGshavare

vD:
rune torbjörnsen - född 1964
vD i Jays ab sedan 1 oktober 2008 
styrelseledamot sedan 25 februari 2010
Utbildning: Marknadsekonom DrMI, stockholm
aktieinnehav: 192.000 aktier samt 90.000 teckningsoptioner.

rune torbjörnsen har gedigen internationell erfarenhet som vD 
och bolagsutvecklare - huvudsakligen inom konsumentelektronik, 
telekom, snabbrörliga konsumentprodukter och detaljhandel.  

Pågående uppdrag befattning

Jays r&D ab vD, styrelseledamot

blanchard sverige ab styrelseledamot

blanchard nordic ab styrelseledamot

rlco nordic ab styrelsesuppleant

avslutade uppdrag (senaste 5 åren) befattning

JOs ab vD

blanchard sverige ab vD

blanchard nordic ab vD

Doro ab (publ) vD, styrelseledamot

Doro nordic ab vD, styrelseledamot

Doro sas styrelseordförande

Doro Uk ltd styrelseordförande

Doro australia Pty ltd styrelseordförande

Doro atlantel sp.zo.o styrelseordförande

Upgrade communication ab styrelseledamot

cfO: 
lisa forsberg - född 1973
cfO i Jays ab sedan 1 oktober 2009 
Utbildning: ekonomlinjen stockholms Universitet
aktieinnehav: 60.000 teckningsoptioner.

lisa forsberg har mångårig erfarenhet av ekonomi och adminis-
tration med bakgrund som egen företagare samt cfO, huvudsak-
ligen inom mediabranschen. 

Pågående uppdrag befattning

Jays r&D ab styrelseordförande

sailing events ab styrelsesuppleant

avslutade uppdrag (senaste 5 åren) befattning

silverback ab cfO

Universum communications ab cfO

försälJnIngschef: 
tim mabley - född 1955
försäljningschef i Jays ab sedan 1 november 2008 
Utbildning: somerset college of art and technology
aktieinnehav: 56.000 aktier samt 40.000 teckningsoptioner.

tim Mabley har en mycket gedigen och mångårig internationell 
marknads- och försäljningserfarenhet från konsumentelektronik-
branschen.   

Pågående uppdrag befattning

somerset technology services

avslutade uppdrag (senaste 5 åren) befattning

Doro Uk ltd vD

PrODUktchef: 
Peter Cedmer - född 1976
Produktchef  i Jays ab sedan 1 oktober 2007 
Utbildning: elektronikingenjör karlstads Universitet
aktieinnehav: 32.000 aktier samt 40.000 teckningsoptioner.

Peter cedmer har erfarenhet av utveckling, administration och 
projektledning inom konsumentelektronikbranchen. 

Pågående uppdrag befattning

Jays  r&D ab styrelseledamot

avslutade uppdrag befattning

lidl ab butikschef

anovo nordic ab Utbildningsansvarig 
elektronik nokia/se
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styrelseN

OrDInarIe leDaMOt/OrDföranDe
Patrik mellin - född 1968
styrelseledamot, Ordförande i Jays ab sedan 25 februari 2010.
Utbildning: studier vid ekonomlinjen stockholms Universitet. 
aktieinnehav: 39.205 aktier samt 20.000 teckningsoptioner.

Patrik Mellin är vD för Mediaprovider scandinavia ab listat på 
first north. grundade bolaget tillsammans med Pontus brohult 
1995.

Pågående uppdrag befattning

Mediaprovider scandinavia ab vD, styrelseledamot

Mediaprovider a/s styrelseledamot, 
Ordförande

seP scandinavian event Production 
ab 

styrelseledamot

Modern kommunikation förlag på 
liljeholmen ab

styrelseledamot

Popaca Invest kb

Mansholmen

avslutad uppdrag befattning

requirements consulting ab styrelseledamot

360 holding ab styrelseledamot

OrDInarIe leDaMOt:
daniel Blomquist - född 1973
styrelseledamot i Jays ab sedan oktober 2007 
Utbildning: civilingenjör Industriell ekonomi Internationell - 
linköpings tekniska högskola
Mba - handelshögskolan stockholm 
aktieinnehav: 0

Daniel blomquist är Investment manager på creandum sedan 
augusti 2007

Pågående uppdrag befattning

Mitrionics ab styrelseordförande 

aito technologies (finland) styrelseledamot

avslutade uppdrag befattning

ascade ab vice President 
Marketing

JOs ab styrelseledamot

JaYs r&D ab styrelseledamot

kaisan capital ab styrelseledamot
 
OrDInarIe leDaMOt:
rune torbjörnsen, se motsatt sida under vD.

revIsOr:
hagberg,  alexander (f. 1958), 
auktoriserad revisor, ernst & Young ab.
Medlem i far
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räkenskaPer
styrelsen och verkställande direktören för JaYs ab (publ) får 
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009–05–01 – 
2010–04–30.

förslag tIll vInstDIsPOsItIOn
styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust -21 415 169

överkursfond 31 469 475

Pågående ej registrerad nyemission 9 120 000

årets förlust -13 993 484

5 180 822

Disponeras så att

Pågående ej registrerad nyemission 9 120 000

i ny räkning överföres -3 939 178

5 180 822

förslaget innebär således att årets förlust, -13 993 484 kronor, 
samt -17 475 991 kronor av den balanserade förlusten avräknas 
mot överkursfonden. 
 
företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföl-
jande resultat- och balansräkning samt kassafl ödesanalys med 
tilläggsupplysningar.

flerårsöversikt 
(tkr)

09/10 08/09 07/08 06/07

nettoomsättning 5 314 8 729 5 497 5 482

resultat efter 
fi nansiella poster

-13 993 -13 056 -7 958 -204

soliditet (%) 40 30 42 3

för defi nitioner av nyckeltal, se redovisnings- och värdering-
sprinciper.
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resUltaträknIng
Not 2009-05-01 2008-05-01

-2010-04-30 -2009-04-30

Intäkter 1

nettoomsättning  5 314 214 8 728 531

aktiverat arbete för egen räkning  265 644 135 830

övriga rörelseintäkter  443 980 865 486

  6 023 838 9 729 847

    

rörelsens kostnader 1   

handelsvaror  -4 637 650 -7 620 242

övriga externa kostnader 2, 3 -7 427 355 -7 230 553

Personalkostnader 4 -5 655 806 -5 362 922

avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

5 -764 961 -673 958

övriga rörelsekostnader  -1 286 459 -869 776

  -19 772 231 -21 757 451

rörelseresultat 6 -13 748 393 -12 027 604

    

resultat från finansiella poster    

resultat från andelar i koncernföretag 7 -93 700 -835 000

ränteintäkter  1 100 23 012

räntekostnader och liknande resultatposter  -152 491 -216 650

  -245 091 -1 028 638

resultat efter finansiella poster  -13 993 484 -13 056 242

    

resultat före skatt  -13 993 484 -13 056 242

    

Årets resultat  -13 993 484 -13 056 242
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Not 2010-04-30 2009-04-30

tillgångar    

    

tecknat men ej inbetalt kapital  6 439 241 0

    

anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 1 140 510 1 158 655

    

materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 9 2 158 778 1 863 598

    

finansiella anläggningstillgångar    

andelar i koncernföretag 10, 11 100 000 200 000

andra långfristiga fordringar 12 73 530 11 990

  173 530 211 990

summa anläggningstillgångar  3 472 818 3 234 243

    

Omsättningstillgångar    

    

varulager m m    

färdiga varor och handelsvaror  3 300 357 1 605 252

varor på väg  0 204 799

  3 300 357 1 810 051

    

kortfristiga fordringar    

kundfordringar  1 292 061 2 476 775

fordringar hos koncernföretag  0 100 919

övriga fordringar  916 260 456 809

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 144 756 546 241

  2 353 077 3 580 744

    

kassa och bank  198 146 143 468

summa omsättningstillgångar  5 851 580 5 534 263

    

summa tillgångar  15 763 639 8 768 506

balansräknIng
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Not 2010-04-30 2009-04-30

eget kapital och skulder    

    

eget kapital 14   

bundet eget kapital    

aktiekapital  522 720 264 500

Pågående, ej registrerad nyemission  640 000 0

  1 162 720 264 500

    

fritt eget kapital    

Pågående, ej registrerad nyemission  9 120 000 0

överkursfond  31 469 475 23 591 046

balanserad förlust  -21 415 169 -8 162 907

årets resultat  -13 993 484 -13 056 242

  5 180 822 2 371 897

summa eget kapital  6 343 542 2 636 397

    

långfristiga skulder 15   

skulder till kreditinstitut  897 500 1 335 000

    

kortfristiga skulder    

checkräkningskredit 16 1 843 284 1 966 187

skulder till kreditinstitut  490 000 297 500

förskott från kunder  3 340 25 377

leverantörsskulder  2 452 762 854 289

skulder till koncernföretag  54 207 68 147

övriga skulder 17 1 353 409 471 324

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 2 325 595 1 114 285

summa kortfristiga skulder  8 522 597 4 797 109

    

summa eget kapital och skulder  15 763 639 8 768 506

 

ställda säkerheter 19   

för egna skulder och avsättningar  

företagsinteckningar 4 200 000 4 200 000

Pantsatta kundfordringar 95 489 0

 4 295 489 4 200 000

ansvarsförbindelser 20  

andra ansvarsförbindelser 1 760 000 0

 1 760 000 0
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Not 2009-05-01 2008-05-01

-2010-04-30 -2009-04-30

den löpande verksamheten    

resultat efter finansiella poster  -13 993 484 -13 056 242

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  1 377 737 1 653 012

kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  -12 615 747 -11 403 230

    

kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

förändring av varulager och pågående arbete  -1 490 306 1 730 978

förändring av kortfristiga fordringar  1 227 667 -2 499 363

förändring av kortfristiga skulder  3 655 891 -189 192

kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 222 495 -12 360 807

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -534 409 -339 161

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 120 363 -697 307

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -61 540 -11 990

försäljning av finansiella anläggningstillgångar  100 000 0

kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 616 312 -1 048 458

    

finansieringsverksamheten    

nyemission  11 261 388 12 000 004

förändring av checkräkningskredit  -122 903 1 627 535

amortering av lån  -245 000 -297 500

kassaflöde från finansieringsverksamheten  10 893 485 13 330 039

    

Årets kassaflöde  54 678 -79 226

    

likvida medel 21   

likvida medel vid årets början  143 468 222 694

likvida medel vid årets slut  198 146 143 468
 

kassaflöDesanalYs
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tIlläggsUPPlYsnIngar

redOvIsNINGs- OCh värderINGsPrINCIPer
 
allMänna UPPlYsnIngar
årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt utta-
landen från bokföringsnämnden. för de fall allmänt råd från bok-
föringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har 
vägledning hämtats från redovisningsrådets rekommendationer 
samt uttalanden från dess akutgrupp.
 
övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden 
där inget annat anges.
 
redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående 
år.
 
fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas in-
flyta.
 
IntäktsreDOvIsnIng
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller 
kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning 
i likvida medel direkt vid leveransen. avdrag görs för lämnade 
rabatter.
 
vid försäljning av varor redovisas företagets inkomster som intäkt 
när företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som 
är förknippade med varornas ägande till köparen, när företaget 
inte behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som 
förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll 
över de varor som sålts, när inkomsten kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt, när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som 
företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget 
samt när de utgifter som uppkommit eller som förväntas upp-
komma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.
 
IMMaterIella Och MaterIella anläggnIngstIllgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar en-
ligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
avskrivning sker linjärt på avskrivningsbart belopp (anskaffnings-
värde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyt-
tjandeperiod. följande avskrivningsprocent tillämpas:
 

balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20 %

Inventarier, verktyg och installationer 20 %
  
     
redovisat värde granskas beträffande eventuell värdeminskn-
ing när händelse eller ändrade förutsättningar indikerar att det 
redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas. 
Om det finns sådana indikationer och om det redovisade värdet 

överstiger det förväntade återvinningsbara beloppet skrivs tillgån-
garna ned till det återvinningsbara beloppet, vilket motsvarar 
det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. nyt-
tjandevärdet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida kas-
saflödena enligt en diskonteringsfaktor före skatt, som avspeglar 
marknadens aktuella uppskattning av pengars tidsvärde och de 
risker, som förknippas med tillgången. nedskrivningen redovisas 
i resultaträkningen. 
 
skatter Inkl UPPskJUten skatt
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsme-
toden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansda-
gens samtliga indentifierade temporära skillnader mellan å ena 
sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å 
andra sidan deras redovisade värden. 
 
Uppskjuten skatteskuld redovisas i balansräkningen för alla skat-
tepliktiga temporära skillnader

- utom då den uppskjutna skatteskulden avser goodwill eller 
avser en tillgång eller skuld i en transaktion som inte är ett 
företagsförvärv eller samgående och, som vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar redovisad eller skattepliktig 
vinst eller förlust samt 

- som hänför sig till investeringar i dotterbolag, intressebo-
lag och intressen i joint ventures, utom då koncernen har ett 
bestämmande inflytande över när återföringen av den tem-
porära skillnaden skall ske och det är sannolikt att den tem-
porära skillnaden inte kommer att återföras under överskådlig 
framtid. 

 
Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla tem-
porära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag, i den ut-
sträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster 
kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de temporära skilll-
naderna eller outnyttjade underskottsavdragen kan komma att 
utnyttjas, 

- utom då uppskjuten skattefordran hänför sig till en avdrags-
gill temporär skillnad för en tillgång eller skuld i en transak-
tion, som inte är ett företagsförvärv eller ett samgående och 
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovi-
sat eller skattepliktigt resultat samt

- när det gäller avdragsgilla temporära skillnader som hänför 
sig till investeringar i dotterbolag, intresseföretag och intres-
sen i joint ventures redovisas de uppskjutna skattefordrin-
garna i den utsträckning det är sannolikt att de temporära 
skillnaderna kommer att återföras under överskådlig framtid 
och en skattepliktig vinst kommer att finnas tillgänglig som 
den temporära skillnaden kan utnyttjas mot. 

skatteMässIga UnDerskOtt
bolagets skattemässiga underskott för taxering 2011 uppgår till 
34 150 123 kr. 
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varUlager
varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde 
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med net-
toförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris 
minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsme-
toden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
 
kOncernförhållanDen
företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen 
koncernredovisning.
 
nYckeltalsDefInItIOner
nettoomsättning
rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

resultat efter finansiella poster
resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före ex-
traordinära intäkter och kostnader.

soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
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NOt 1 kOmmeNtarer tIll resUltaträkNINGeN

Intäkter
rörelseintäkterna uppgick till 5,3 Mkr för året, vilket innebär en 
minskning med 3,4 Mkr jämfört med föregående år. Den negativa 
omsättningsutvecklingen förklaras av minskad försäljning under 
våren 2010 till följd av leveransförseningar av det nya produkt-
sortimentet. 
förseningarna från fabrik berodde delvis på JaYs höga kvalitetsk-
rav som krävde ytterligare anpassningar av ljud och finish innan 
massproduktionen kunde starta samt på den omfattande ar-
betskraftsbrist som berört fabrikerna i regionen där Jays slutmon-
terar sina produkter.  förseningarna från fabrik har orsakat inte 
bara utebliven försäljning av de nya produktserierna under det 
fjärde kvartalet, utan även medfört att försäljningen bromsats på 
befintligt sortiment under våren då distributörer avvaktat ytterlig-
are inköp i väntan på de nya produkterna. 

som tidigare beskrivits så har Jays även under året återtagit större 
partier varor som ännu var osålda från kunder som bedömdes 
kunna ha negativ inverkan på Jays varumärke eller stå i vägen 
för nya potentiella kunder. Dessa återtaganden har skett löpande 
under året och har inneburit väsentliga krediteringar, framför allt 
under fjärde kvartalet, vilket också bidrar till att omsättningsut-
vecklingen varit negativ i jämförelse med 2008/2009. Den posi-
tiva effekten av dessa åtgärder beräknas få genomslagskraft i 
omsättningen för verksamhetsåret 2010/2011.

kOstnaDer
årets rörelsekostnader uppgick till 19,8 Mkr,  vilket är 2 Msek 
lägre än föregående år.  Det förklaras av minskade varuinköp om 
ca 2,5 Mkr till följd av lägre omsättning, samtidigt som person-
alkostnader och övriga externa kostnader ökat med ca 0,5 Mkr i 
och med uppbyggnad av ny organisation samt offensiva satsnin-
gar inom Pr, marknad och försäljning. 

MargInaler
Marginalerna har utvecklats positivt under året och beräknas 
stärkas ytterligare i takt med att inköpsvolymerna ökar och ger 
oss ännu bättre villkor. 

bruttomarginalen för året var 26 %, att jämföra med 23 % 
föregående år. 
bruttomarginalen landade i snitt på 36 % för verksamhetsårets 
första 9 månader. att bruttomarginalen ändå landade på 26 % för 
året beror på kundkrediteringar av återtagna inkuranta varor samt 
lagerjusteringar som gjorts under fjärde kvartalet. 

NOt 2 arvOde tIll revIsOrer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föran-
leds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter. allt annat är övriga uppdrag.
 

 2009-05-01 2008-05-01

 -2010-04-30 -2009-04-30

ernst & Young   

revisionsuppdrag 117 100 218 630

övriga uppdrag 0 71 270

 117 100 289 900

NOt 3 leasING, leastaGareN

årets leasingavgifter avseende leasingavtal, uppgår till 133 013 
(80 321)  kronor.
 

NOt 4 aNställda OCh PersONalkOstNader
 

2009-05-01 2008-05-01

 -2010-04-30 -2009-04-30

Medelantalet anställda   

kvinnor 1 2

Män 5 4

 6 6
       

löner och andra ersättningar   

verkställande direktör 1 675 600 1 740 375

styrelseordförande Patrik 
Mellin (period 100220-
100430)

6 666 0

styrelseordförande björn 
stormorken (period 090501-
100219)

230 000 0

övriga anställda 1 932 718 2 225 677

 3 844 984 3 966 052

   

sociala kostnader   

Pensionskostnader för 
verkställande direktör

380 640 233 939

Pensionskostnader för övriga 
anställda

121 024 0

sociala avgifter verkställande 
direktör

526 473 546 826

sociala avgifter styrelseord-
förande Patrik Mellin

2 094 0

sociala avgifter styrelseord-
förande björn stormorken

72 266 0

sociala avgifter övriga 
anställda

693 331 616 105

övriga personalkostnader
(inkl. rekrytering)

251 660 0

 2 047 488 1 396 870

   

nOter
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totala löner, ersättningar, 
sociala kostnader och 
pensionskostnader (exkl. 
styrelsearvoden som redovi-
sas under övriga rörelsekost-
nader.)

5 655 806 5 362 922

       
för nästkommande räkenskapsår föreslås styrelseersättning utgå 
med 60 000 kr per år för styrelseordförande och 40 000 kr per 
år för ledamöter. 

Uppsägningstiden för verkställande direktör uppgår till 6 månad-
er, och vid uppsägning från bolaget ytterligare 1 månad för varje 
års anställning. den maximala uppsägningstiden uppgår dock till 
12 månader. för verksamhetsåret 2010/2011 är uppsägnings-
tiden 8 månader vid uppsägning från bolaget, baserat på anställ-
ningstid om 2 år.

NOt 5 avskrIvNINGar OCh NedskrIvNINGar
anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. följande 
avskrivningsprocent tillämpas:
 
IMMaterIella anläggnIngstIllgångar    
balanserade utgifter  20 %  
     
MaterIella anläggnIngstIllgångar    
Inventarier och verktyg 20 %      

NOt 6 INköP OCh försäljNING mellaN kONCerNföretaG
Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt 
rum.

NOt 7 resUltat frÅN aNdelar I kONCerNföretaG

 

2009-05-01 2008-05-01

 -2010-04-30 -2009-04-30

   

resultat vid avyttringar -93 700 0

nedskrivningar 0 -835 000

 -93 700 -835 000
       

NOt 8 BalaNserade UtGIfter för UtveCklINGsarBeteN
 

2010-04-30 2009-04-30

   

Ingående anskaffningsvärden 1 722 613 1 495 666

Inköp 534 409 243 133

försäljningar/utrangeringar -396 411 -16 186

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

1 860 611 1 722 613

   

Ingående avskrivningar -563 958 -273 421

försäljningar/utrangeringar 165 814 0

årets avskrivningar -321 957 -290 537

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-720 101 -563 958

   

Utgående redovisat värde 1 140 510 1 158 655
 
       
balanserade utvecklingsarbeten avser i sin helhet aktiverade 
löner, dvs personalens nedlagda tid för arbete med nya produk-
ter.

NOt 9 INveNtarIer, verktyG OCh INstallatIONer
 

2010-04-30 2009-04-30

   

Ingående anskaffningsvärden 2 528 629 1 864 825

Inköp 1 120 363 697 307

försäljningar/utrangeringar -584 428 -33 503

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

3 064 564 2 528 629

   

Ingående avskrivningar -665 031 -282 607

försäljningar/utrangeringar 202 249 997

årets avskrivningar -443 004 -383 421

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-905 786 -665 031

   

Utgående redovisat värde 2 158 778 1 863 598
       

NOt 10 aNdelar I kONCerNföretaG
 

2010-04-30 2009-04-30

   

Ingående anskaffningsvärden 200 000 200 000

försäljningar/utrangeringar -100 000 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

100 000 200 000

   

Utgående redovisat värde 100 000 200 000
       

NOt 11 sPeCIfIkatION aNdelar I kONCerNföretaG

namn kapital-
andel

rösträtts-
andel

antal 
andelar

bokfört 
värde

Jays r&D ab 100% 100% 1 000 100 000

    100 000

     

 Org.nr säte eget 
kapital

resultat

Jays r&D ab 556698-
8662

västerås 52 034 -6 900
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NOt 12 aNdra lÅNGfrIstIGa fOrdrINGar
 

2010-04-30 2009-04-30

   

Ingående anskaffningsvärden 11 990 0

tillkommande fordringar 61 540 11 990

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

73 530 11 990

   

Utgående redovisat värde 73 530 11 990
       
NOt 13 förUtBetalda kOstNader OCh 
UPPlUPNa INtäkter
 

2010-04-30 2009-04-30

   

förutbetalda hyror 7 650 75 796

övriga interimsfordringar 137 106 470 445

 144 756 546 241
       

NOt 14 föräNdrING av eGet kaPItal
 
kvotvärde: 0,40 kr
antal aktier: 1 306 800 
       
 

aktiekapital Pågående ny-
emission, bundet 

eget kapital

Pågående 
nyemission, 

fritt eget kapital

överkursfond balanserat 
resultat

årets resultat

belopp vid årets 
ingång

264 500 0 23 591 046 -8 162 907 -13 056 242

fondemission 196 020   -196 020  

nyemission 62 200 640 000 9 120 000 7 878 429   

Disposition enligt 
beslut av årets 
årsstämma:

   -13 056 242 13 056 242

årets resultat     -13 993 484

belopp vid årets 
utgång

522 720 640 000 9 120 000 31 469 475 -21 415 169 -13 993 484

            

2009-04-30

0

11 990

11 990

11 990

2010-04-30 2009-04-30

7 650 75 796

137 106 470 445

144 756 546 241

NOt 14 föräNdrING av eGet kaPItal

       

Pågående ny-
emission, bundet 

Pågående 
nyemission, 

fritt eget kapital

överkursfond balanserat 
resultat

årets resultat

0 23 591 046 -8 162 907 -13 056 242

-196 020

13 056 242
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bolaget har genom nyemission i mars 2010 ökat det egna kapita-
let med 9,7 Mkr* (8,2 Mkr efter emissionskostnader). totalt teck-
nades 1 600 000 nya aktier i bolaget.  efter det att emissionen 
registrerades hos bolagsverket, i juni 2010, uppgår antalet aktier 
till 2 906 800, fördelat på ca 1000 aktieägare, och aktiekapitalet 
uppgår till 1 162 720 kr.  
genom emissionen tillfördes kapital från både befintliga och nya 
ägare, där en av huvudinvesterarna var aggregate Media fund Iv 
kb, som gick in med 2,3 Mkr öronmärkta för mediaköp.  

*I bokslutskommunikén klassificerades pågående ej registrerad 
nyemission under bundet eget kapital, men har i årsredovisningen 
klassificerats som bundet och fritt eget kapital, i enlighet med 
farsrs redr1.
 

NOt 15 lÅNGfrIstIGa skUlder
 

2010-04-30 2009-04-30

förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen

  

skulder till kreditinstitut 0 250 000

 0 250 000
       

NOt 16 CheCkräkNINGskredIt

2010-04-30 2009-04-30

   

beviljat belopp på check-
räkningskredit uppgår till

2 550 000 2 550 000

Utnyttjad kredit uppgår till 1 843 284 1 966 187
       

NOt 17 övrIGa skUlder
I övriga skulder ingår lån från aktieägare creandum med totalt 
776 tkr.  lånet skall återbetalas i april 2011.
 
NOt 18 UPPlUPNa kOstNader OCh 
förUtBetalda INtäkter
 

2010-04-30 2009-04-30

   

Upplupna löner 87 166 150 000

Upplupna semesterlöner 414 774 342 630

Upplupna sociala avgifter 157 552 158 773

Upplupen löneskatt 177 011 73 575

Upplupna utgiftsräntor 0 18 119

övriga interimsskulder 1 489 093 371 188

 2 325 596 1 114 285
  
       
 

NOt 19 ställda säkerheter
 

2010-04-30 2009-04-30

   

för skulder till kreditinstitut:   

företagsinteckningar 4 200 000 4 200 000

Pantsatta kundfordringar 95 489 0

 4 295 489 4 200 000
        

NOt 20 aNsvarsförBINdelser
vi har avtalat med aggregate Media fund Iv kb om att nyttja me-
diautrymme tom 10-12-31, till ett värde av totalt 1760 000 kr.
 

NOt 21 lIkvIda medel
efter verksamhetsårets utgång har ett lån om 1,5 Msek säker-
ställts via bolagets majoritetsägare. bolagets likviditet under 
kommande räkenskapsår är beroende av ett positivt kassaflöde 
från den löpande verksamheten.



33

UNderskrIfter

 
stockholm den 22 september 2010
 

PatrIk mellIN    daNIel BlOmQUIst
Ordförande  
   
   
 

rUNe tOrBjörNseN  
verkställande direktör  
   
 
 

revisorspåteckning
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 22 september 2010 och den avviker från standardutformningen.  
 
 

aleXaNder haGBerG 
auktoriserad revisor 
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År månad händelse förändring av 
antal aktier

ökning av 
aktiekapital 

(kr)

totalt antal 
aktier

kvotv. (kr) totalt 
aktiekapital 

(kr)

2006 Januari bolagsbildning 0 1 000 100,00 100 000

2006 september nyemission 75 7 500 1 075 100,00 107 500

2007 september nyemission 520 52 000 1 595 100,00 159 500

2008 Juni nyemission 264 26 400 1 859 100,00 185 900

2008 november nyemission 786 78 600 2 645 100,00 264 500

2009 augusti fondemission 262 26 200 2 907 100,00 290 700

2009 september nyemission 360 36 000 3 267 100,00 326 700

2010 Januari split 400:1 1 303 533 0 1 306 800 0,25 326 700

2010 Mars fondemission 196 020 1 306 800 0,40 522 720

2010 april förestående 
nyemission*

1 600 000 640 000 2 906 800 0,40 1 162 720

aktIekaPItal Och ägarstrUktUr

aktIekaPItalets UtveCklING

aktIekaPItalets UtvecklIng, JaYs ab     

aktIeäGare

Uppgifterna i nedanstående tabell baseras på den offentliga aktieboken per mars 2010 vilken förs av euroclear sweden ab. 

aktieägare antal ak -% andel av röster  och kapital

creandum 262 400 20,08%

transferator ab (publ) 261 200 19,99%

rune torbjörnsen 192 000 14,69%

Imotas ltd. 60 000 4,59%

Zabaglione as 58 000 4,44%

tim Mabley 56 000 4,29%

Peter cedmer 32 000 2,45%

Daniel andersson 16 000 1,22%

stefan åstrand 16 000 1,22%

övriga aktieägare 353 200 27,03%

total 1 306 800 100,00%
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kOMPletteranDe InfOrMatIOn

legal strUktUr
bolagets legala struktur består av Jays ab (publ) samt det helägda 
dotterföretaget Jays r&D ab. all verksamhet bedrivs i Jays ab som 
är ett Moderföretag, men med anledning av undantagsreglerna i 
årsredovisningslagen 7 kap. 3§ upprättas ingen koncernredovisn-
ing. 

väsentlIga avtal
bolagets mest väsentliga avtal är ingångna med i första hand dis-
tributörer. Distributionsavtalen är ingångna med olika distributörer 
i olika länder. Dessa distributionsavtal har i de flesta fall ingåtts 
skriftligen och de skriftliga avtalen är huvudsakligen i överens-
stämmelse med ett standardiserat distributionsavtal som bolaget 
har tagit fram tillsammans med en extern legal rådgivare. 

centrala regleringar i det standardiserade distributionsavtalet in-
nefattar bl.a. att återförsäljaren erhåller en exklusiv distribution-
srätt avseende ett visst geografiskt område, att det är återförsäl-
jaren som ansvarar för alla regulatoriska krav i sitt geografiska 
område, att återförsäljaren inte får engagera sig i försäljning av 
konkurrerande produkter, att avtalet gäller i 24 månader, samt 
att bolagets ansvar är föremål för långtgående ansvarsbegrän-
sningar.  

Det standardiserade distributionsavtalet stadgar att svensk lag 
skall vara tillämplig samt att eventuella tvister skall avgöras av 
svensk domstol. Det kan dock inte uteslutas att vissa utländska 
jurisdiktioner (särskilt utanför eU) skulle kunna ha begränsningar 
avseende giltigheten av lagvalet och jurisdiktionsvalet. 

vidare kan inte uteslutas att vissa utländska jurisdiktionen har tv-
ingade lagbestämmelser till förmån för en exklusiv återförsäljare. 
Det kan t.ex. vara fråga om skyldighet att tillämpa en viss minsta 
uppsägningsperiod eller en rätt för den exklusive återförsäljaren 
att få en ersättning vid avtalets upphörande

IMMaterIella rättIgheter
bolagets produkter har utvecklats internt och bolaget äger den 
know-how och de immateriella rättigheter som kan finnas av-
seende produkterna. bolaget har inte överlåtit några immateriella 
rättigheter till tredje man. bolaget har inte heller upplåtit någon 
nyttjanderätt till immateriella rättigheter avseende produkter.
bolagets internationella distributionsavtal klargör att distributör-
erna inte får någon äganderätt till bolagets immateriella rät-
tigheter och motsvarande regleringar återfinns även i bolagets 
avtal med de legotillverkare som på bolagets uppdrag producerar 
produkter. 

Med undantag av vissa standardprogramvaror som används av 
bolaget enligt licensavtal är bolaget inte beroende av tillgång till 
någon annans immateriella rättigheter.   
en av bolagets viktigaste immateriella tillgångar utgörs av var-

umärket JaYs. bolaget är innehavare av en svensk varumärkes-
registering för ordmärket JaYs (reg nr 0391055) som omfattar 
relevanta produktkategorier (öronlurar, hörlurar, headsets, etc). 
kännetecknet JaYs skyddas därutöver även av en motsvarande 
eU varumärkesregistrering (reg nr 004813515). 

även bolagets logotype (figur med bokstäverna a och Y) har skyd-
dats genom varumärkesregistreringar i eU (reg nr 004813499) 
och i Usa (reg nr.3,396,218).  Därutöver innehar bolaget vissa 
andra registrerade rättigheter, särskilt ett antal mönsterregistre-
ringar för eU. 

bolaget har tre bankrediter tagna hos alMI företagspartner ab 
med sammanlagd kapitalskuld cirka 1 500 000 kronor. samtliga 
lån löper med fast ränta.

försäkrIngar
bolaget anlitar en professionell försäkringsförmedlare för up-
phandling av försäkringar och styrelsen är av uppfattningen att 
bolagets verksamhet är tillfredsställande försäkrad. bolaget har 
även en ansvarsförsäkring för styrelse och vD till ett försäkrings-
belopp om 10 Msek.

tvIster
bolaget är inte och har inte under den senaste tolvmånaderspe-
rioden varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande 
som har eller nyligen haft betydande effekt på bolagets finan-
siella ställning eller lönsamhet. bolagets styrelse känner inte hel-
ler till några omständigheter som skulle kunna leda till att något 
sådan rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle kunna up-
pkomma.

hanDlIngar
bolagets bolagsordning och årsredovisningar för räkenskapsåren 
2006-2009 inklusive revisionsberättelser finns tillgängliga på 
bolagets kontor med adress åsögatan 121, stockholm samt på 
bolagets hemsida, www.jays.se.

övrIg InfOrMatIOn
bolagets registrerade firma är Jays ab (publ) bolagets organisa-
tionsnummer är 556697-4365. bolaget har sitt säte i stockholm. 
bolaget är ett aktiebolag, vars associationsform regleras av aktie-
bolagslagen (2005:551). 

aktIebOk 
företagets aktiebok kontoförs av euroclear sweden ab, box 
7822, 103 97  stockholm, (fd vPc), som registrerar aktierna på 
den person som innehar aktierna. 
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transaktIOner MeD närståenDe
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavar-
na i Jays har under innevarande eller föregående räkenskapsår, 
har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstran-
saktioner med bolaget som är eller varit ovanliga till sin karaktär 
eller sina villkor. Jays har heller inte lämnat lån, ställt garantier 
eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av 
styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna. revi-
sorerna har inte varit delaktiga i någon affärstransaktion enligt 
ovan. 

som ett led i finansiering av Jays upptog bolaget den 4 febru-
ari 2010 ett penninglån om 2,5 Mkr från sin ägare creandum. 
creandum utgjorde även garant med motsvarande belopp i den 
nyemissionen som genomfördes i april. Det slutliga garantibelop-
pet i emissionen blev för  creandums del 1,7 Msek efter avdrag 
för garantiersättning, vilket kvittades mot creandums fordran på 
bolaget. resterande del av lånet, 0,8 Msek,  löper utan ränta och 
skall återbetalas av bolaget senast per april 2011.

bolaget har avtal med ägaren transferator ab avseende garan-
tiersättning samt rådgivning i samband med emissionen. avtalen 
är på marknadsmässiga villkor.

MIlJöfrågOr
som ett modernt och medvetet bolag är miljöansvar viktigt för 
Jays, likväl som att etiska uppförandekoder tillämpas i produk-
tionen och bland dess underleverantörer.
Jays har inrättat ett program för att säkerställa att alla produkter 
har en minimal påverkan på naturen. Inom detta faller också att 
alla förpackningar skall tillverkas av återvinningsbara material 
och dess miljöpåverkan vara minsta möjliga. Jays kräver också att 
underleverantörer skall respektera mänskliga rättigheter, upprät-
thålla en policy om icke-diskriminering och även sörja för godtag-
bara arbetsförhållanden för sina anställda.

såvitt styrelsen för bolaget känner till existerar inga miljöproblem 
som bedöms väsentligen kunna påverka bolagets ekonomiska 
ställning och förväntas heller inte uppkomma. 

tIllstånDsPlIktIg verksaMhet
bolaget bedriver ingen verksamhet som fordrar särskilt tillstånd 
från myndighet i sverige eller utomlands. 

aktIeägaravtal
såvitt styrelsen för bolaget känner till, föreligger inte några nu gäl-
lande aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan några 
av bolagets aktieägare som syftar till gemensamt inflytande över 
bolaget. såvitt styrelsen känner till finns inga överenskommelser 
eller motsvarande avtal som kan komma att leda till att kontrollen 
över bolaget förändras. 

beMYnDIganDen
styrelsen i Jays har bemyndigande att för tiden intill nästa 
årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibla skul-
debrev, eller optionsrätter, med rätt att avvika från tidigare ak-
tieägares företrädesrätt. bemyndigandet ger styrelsen rätt att öka 
aktiekapitalet upp till aktiekapitalets övre gräns.

aDresser
jays aB (publ)
Org.nr: 556697-4365
åsögatan 121, 4tr
116 24 stockholm
sweden 
telefon: 08-12 20 19 00
info@jays.se
www.jays.se




