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föRsta kvaRtalet maJ - JUli 2010
Nettoomsättningen uppgick till 3,5 Mkr (1,5)• 
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till – 1,6 Mkr  (-3,2)• 
Resultat efter skatt uppgick till – 1,6 Mkr  (- 3,3)• 
Soliditeten uppgick till 34 % (34 %• 

händelseR UndeR kvaRtalet:
Jays aktie listades på Aktietorget i maj• 
Nya produktserien a-JAYS kom ut på marknaden i juni• 
Nya produktserien t-JAYS kom ut på marknaden i juli• 
Jays lanserar headset för Apple iPhone 4, för leverans hös-• 
ten 2010
Avtal tecknades med order Hemelektronik avseende distri-• 
bution i Sverige
Avtal tecknades med Xtrium avseende distribution i Frank-• 
rike
Avtal tecknades med Smart IT avseende distribution i USA • 
och Australien

händelseR efteR RappoRtdatUm
Jays nya produktserier, a-JAYS och t-JAYS erhåller rekord-• 
många utmärkelser i ledande svenska och internationella 
media  
Transferator AB (publ) blir i september, genom förvärv av • 
aktier från Creandum, Jays största enskilda aktieägare

vd RUne toRBJöRnsen kommenteRaR:
“Jays har haft en positiv inledning på det nya verksamhetsåret. 
Efter viss försening från fabrik kunde vår nya produktlinje,  a-JAYS 
serien, levereras ut i juni månad. Jag kan med glädje konstatera 
att produkterna inte bara lever upp till våra egna höga krav, utan 
också till konsumenternas och kritikernas högt ställda förväntnin-
gar. Återförsäljare rapporterade redan i juli att första leveransen 
a-JAYS sålt slut i butik och kritikernas omdömen har inte låtit 
vänta på sig. Enbart under augusti erhöll Jays fl er utmärkelser än 
under hela 2009.

Under sommaren har vi också tecknat nya betydande distribu-
tionsavtal för Frankrike, USA och Australien. Avtalet med order 
Hemelektronik för Sverige gör att vi nu också har säkrat upp dis-
tributionen av Jays produkter på bredare front även på vår hem-
mamarknad.

Våra nya produkter rullas nu ut på fl era viktiga marknader samti-
digt som vi i oktober inleder en offensiv annonskampanj med må-
let att skapa ytterligare intresse och efterfrågan för Jays produkter 
hos konsumenterna samt stärka JAYS som varumärke.  

Jag har under kvartalet som gått stärkts i min uppfattning att vår 
vision, där Jays är ett globalt varumärke och det givna valet för 
den kräsne och moderna lyssnaren, inte ligger långt bort.”

kvaRtalsRappoRt MAJ - JULI 2010
Stark tillväxt med nya produktlinjer

kommentaReR till finansiell infoRmation  
föR kvaRtalet maJ-JUli 2010

intäkteR
Rörelseintäkterna uppgick till 3,5 Mkr för perioden,  vilken 
motsvarar en ökning med 2,0 Mkr jämfört med föregående år 
då intäkterna uppgick till totalt 1,5 Mkr.  Trots en mycket svag 
försäljning i maj till följd av förseningarna från fabrik så motsvarar 
första kvartalets försäljning mer än 60 % av föregående års totala 
försäljning . Merparten av periodens intäkter (94 %) är hänför-
bara till perioden juni-juli då de nya produktlinjerna a-JAYS och  
t-JAYS började levereras ut på marknaden. 

kostnadeR
Rörelsekostnaderna för kvartal 1 uppgick till 5,1 Mkr (4,8 Mkr). 
Ökningen om 0,3 Mkr jämfört med föregående år förklaras av 
ökade varuinköp om ca 0,9 Mkr samtidigt som övriga operation-
ella kostnader,  juridiska- samt övriga konsultkostnader minskat 
med 0,6 Mkr.

maRginaleR
Marginalerna har fortsatt att utvecklats positivt, delvis som en 
följd av bolagets införda prisstrategi samt returpolicy. Bruttomar-
ginalen för perioden var 47 %, att jämföra med 32 % motsvarande 
period föregående år.  Merparten av försäljningen för perioden 
avsåg det nya produktsortimentet, där marginalerna varierar rela-
tivt mycket mellan produkterna.  den uppnådda marginalen ligger 
i linje med förväntningarna för aktuell produktmix.

anläggningstillgÅngaR
Bolagets anläggningstillgångar består av balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten avseende nya produkter, inventarier, verktyg, 
fi nansiella tillgångar samt övriga långfristiga fordringar. Finan-
siella tillgångar avser aktier i vilande dotterbolaget Jays R&d AB 
samt hyresdeposition. 

Anläggningstillgångarna uppgick till 3,4 Mkr per 31 juli 2010 
samt 3,2 Mkr per 31 juli 2009. 

Ökningen kan härledas till ökade balanserade utgifter avseende 
utvecklingsarbete för nya produkter.

avskRivningaR
Bolagets totala avskrivningar under kvartal 1 uppgick till 0,2 Mkr 
(0,2). 

Avskrivningar på anläggningstillgångar, både materiella och im-
materiella,  görs enligt plan med 20 % per år. 

omsättningstillgÅngaR
Bolagets omsättningstillgångar innefattar varulager, kundfordrin-
gar, övriga fordringar, upplupna  intäkter och förutbetalda kost-
nader samt likvida medel. 

omsättningstillgångarna ökade med 3,6 Mkr, från 6,6 Mkr per 
31 juli 2009 till 10,2 Mkr per 31 juli 2010. Ökningen är bland 
annat hänförbar till fordran om 1,7 Mkr på Aggregate Media Fund 
avs. annonsutrymme som delvis utgjorde likvid i vårens nyemis-
sion. Vidare har övriga fordringar så som förutbetalda kostnader 
och  förskott till leverantör minskat med 0,7 Mkr, lagervärdet ökat 
med 0,9 Mkr, kundfordringar ökat med 2,0 Mkr och likvida medel 
minskat med 0,3 Mkr. 

eget kapital
Per 31 juli 2010 uppgick det egna kapitalet till 4,7 Mkr vilket 
motsvarade en soliditet om 34%, en oförändrad nivå jämfört med 
31 juli 2009. 

Sedan bokslutsdatum per 2010-04-30, har det egna kapitalet 
minskat med 1,6 Mkr avseende periodens förlust.  Under pe-
rioden har även den ökning av aktiekapitalet om 0,6 Mkr som 
tillkom genom nyemission i april 2010*, registrerats hos Bolags-
verket. Aktiekapitalet uppgick per 31 juli 2010 till 1 162 720 kr. 

* Genom emissionen i april ökades det egna kapitalet med 9,7 
Mkr (8,2 Mkr efter emissionskostnader). Totalt tecknades 1 600 
000 nya aktier i bolaget och antalet aktier  uppgår därefter till 2 
906 800 st, fördelat på ca 1000 aktieägare. 

koRtfRistiga skUldeR
de kortfristiga skulderna utgörs av leverantörsskulder,  upplupna 
kostnader, checkräkningskredit, kortfristig del av ALMI-lån samt 
lån från aktieägare. 

Per 31 juli 2010 uppgick de kortfristiga skulderna till 8,2 Mkr, 
jämfört med 5,1 Mkr per 31 juli 2009.  Ökningen om 3,1 Mkr 
avser ökade leverantörsskulder om 0,4 Mkr, ökad checkkredit om 
0,3 Mkr, ökad factoring kredit om 1,1 Mkr samt ökade upplupna 
kostnader om 0,5 Mkr. Vidare har lån från aktieägare tilllkommit i 
februari 2010 om 2,5 Mkr som delvis kvittades i emissionen och 
uppgår till 0,8 Mkr per 31 juli 2010.

lÅngfRistiga skUldeR
Långfristiga lån avser ALMI lån. Skulden uppgick per den 31 juli 
2010 till 0,8 Mkr, vilket är 0,6 Mkr lägre än 31 juli 2009, till följd 
av gjorda amorteringar. 

kassaflöde
det totala kassafl ödet var 0,5 Mkr för perioden, vilket ligger i linje 
med motsvarande period föregående år. 
Likviditeten har varit ansträngd under perioden, till stor del på 
grund av produktförseningarna och den svaga försäljningen i maj 
månad. Bolagets ledning har vidtagit likviditetsförbättrande åt-
gärder och bland annat säkerställt en höjd kreditlimit hos Swed-
bank avs. fakturabelåning samt förbättrade betalningsvillkor hos 
leverantörer.  Vidare har diskussioner förts med majoritetsägare 
om ett brygglån för att säkra fortsatt fi nansiering.  Efter periodens 
utgång har lån om 1,5 Mkr erhållits från bolagets huvudägare.  

Likviditeten framöver är beroende av ett positivt kassafl öde från 
den löpande verksamheten alternativt ytterligare extern fi nansier-
ing.

investeRingaR
Periodens investeringar uppgick till 0,1 Mkr varav 40 % avsåg 
utvecklingsarbete och 60 % avsåg verktyg för nya produkter.  

peRsonal
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 6 personer. Under 
perioden har antalet anställda varit i snitt 6 personer, varav 4 
män (67 %) och 2 kvinnor (33 %)

Pressmeddelande, 28 September 2010
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Redovisnings- och väRdeRingspRincipeR
Jays årsredovisningar har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Avdrag för inkurans 
har gjorts. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet 
där inget annat angivits.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god re-
dovisningssed.

Företaget är ett moderföretag men med hänvisning till undan-
tagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap. 3 § upprättas ingen 
koncernredovisning.  

definitioneR av finansiella nyckeltal

MARGINALER 
Bruttomarginal, % 
Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning. 
Rörelsemarginal, % 
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 

KAPITALSTRUKTUR 
Soliditet, % 
Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslut-
ningen. 

NETToSKULdSäTTNINGSGRAd, % 
Räntebärande skulder vid periodens utgång minus likvida medel 
i förhållande till eget kapital vid periodens slut. 

data peR aktie 

ANTAL AKTIER VId PERIodENS SLUT 
Antal utestående aktier vid periodens slut. 

RESULTAT PER AKTIE, KR 
Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut. 

EGET KAPITAL PER AKTIE, KR 
Eget kapital dividerat med antalet utestående aktier vid periodens 
slut. 

UTdELNING PER AKTIE, KR 
Total utdelning under året dividerat med antalet aktier.

Jays aktien
JAYS aktie är sedan den 18 maj 2010 noterad på AktieTorget

RevisoR
Alexander Hagberg,  Auktoriserad revisor. Ernst & Young AB

denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

kommande RappoRteR
17 december 2010 delårsrapport Q2 (maj- okt 2010)
31 mars 2011 delårsrapport Q3 (nov 2010 – jan 2011)

ÅRsRedovisning 
Årsredovisning för verksamhetsåret maj 2009 – april 2010 finns 
tillgänglig på www.jays.se

ÅRsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 7 oktober kl.  15.00 – 17.00 
på bolagets huvudkontor på Åsögatan 121, Stockholm, enligt kal-
lelse publicerad 23 september 2010. Kallelsen finns att läsa i sin 
helhet på www.jays.se. 

Stockholm den 28 september 2010

JAYS AB 
Styrelsen

föR ytteRligaRe infoRmation kontakta:

Rune Torbjörnsen, Vd
Tel. 0733-730770
E-post: rune.torbjornsen@jays.se

BolagsUppgifteR
JAYS AB (publ)
Åsögatan  121
116 24 SToCKHoLM
Tel 08-12 20 19 00
Fax 08-12 20 19 09

E-mail : info@jays.se
Hemsida: www.jays.se

org. nr 556697-4365
VAT No SE556697436501
Styrelsens säte: Stockholm, Stockholms kommun

ResUltatRappoRt maj 10 - juli 10 maj 09 - juli 09

3 mån 3 mån

Nettoomsättning  3 279 887     1 324 602    

Aktiverat arbete för egen räkning  54 211     3 460    

Övriga rörelseintäkter  153 050     186 894    

  3 487 148     1 514 956    

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -1 808 050    -932 235    

Övriga externa kostnader -1 404 119    -1 868 288    

Personalkostnader -1 536 838    -1 534 803    

Avskrivningar och nedskrivningar av materi-

 ella och immateriella anläggningstillgångar -216 424    -212 104    

Övriga rörelsekostnader -123 189    -215 189    

 -5 088 620    -4 762 619    

Rörelseresultat -1 601 472    -3 247 663    

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  -       -      

Ränteintäkter  -       87    

Räntekostnader och liknande resultatposter -41 229    -26 640    

Resultat efter finansiella poster -1 642 701    -3 274 216    

Årets resultat -1 642 701    -3 274 216    
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BalansRappoRt maj 10 - juli 10 maj 09 - juli 09

tillgångar

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och 

 utvecklingsarbeten och liknande arbeten  1 118 652     1 076 705    

materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer  2 109 537     1 912 198    

 

finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  100 000     200 000    

Andra långfristiga fordringar  73 530     11 990    

  173 530     211 990    

summa anläggningstillgångar  3 401 719     3 200 893    

omsättningstillgångar

varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror  3 682 388     2 307 375    

Varor på väg  -       461 638    

  3 682 388     2 769 013    

kortfristiga fordringar

Kundfordringar  3 530 963     1 467 783    

Övriga fordringar  295 239     1 137 575    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 044 231     601 744    

  5 870 433     3 207 102    

Kassa och bank  673 481     577 605    

 

summa omsättningstillgångar  10 226 302     6 553 720    

summa tillgångar  13 628 021     9 754 613    

BalansRappoRt foRts. maj 10 - juli 10 maj 09 - juli 09

eget kapital och skulder

eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital  1 162 720     326 700    

Ej registrerat aktiekapital  -       -      

  1 162 720     326 700    

fritt eget kapital

Överkursfond  40 589 475     27 528 847    

Balanserat resultat -21 415 169    -21 219 149    

Föregående års resultat -13 993 484    

Årets resultat -1 642 701    -3 274 216    

  3 538 121     3 035 482    

summa eget kapital  4 700 841     3 362 182    

långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  775 000     1 335 000    

 

kortfristiga skulder

Checkräkningskredit  2 045 128     1 719 814    

Skulder till kreditinstitut  490 000     297 500    

Förskott från kunder  3 340     -      

Leverantörsskulder  2 419 925     2 017 967    

Skulder till koncernföretag  52 957     -      

Övriga skulder  1 866 243     303 069    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 274 587     719 081    

  8 152 180     5 057 431    

summa eget kapital och skulder  13 628 021     9 754 613    
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kassaflödesanalys maj 10 - juli 10 maj 09 - juli 09

Resultat före skatt -1 642 701    -3 274 216    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  211 629     211 438    

Kassafl öde från den löpande verksamheten före 

förändringar i rörelsekapital -1 431 072    -3 062 778    

Förändringar i rörelsekapitalet -4 466 854    -77 959    

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 897 926    -3 140 737    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -145 324    -178 754    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  6 518 585     3 753 628    

PERIodENS KASSAFLÖdE  475 335     434 137    

Likvida medel periodens början  198 146     143 468    

Likvida medel periodens slut  673 481     577 605    

finansiella nyckeltal maj 10 - juli 10 maj 09 - juli 09

3 månader 3 månader

Bruttomarginal, % 47% 32%

Rörelsemarginal, % Neg. Neg.

Avkastning på totalt kapital, % Neg. Neg.

Soliditet, % 34% 34%

Nettoskuldsättningsgrad, % 75% 83%

Antal aktier vid periodens slut  2 906 800     2 645    

Resultat per aktie, kr Neg. Neg.

Eget kapital per aktie, kr 1,62 3,18

Utdelning per aktie, kr 0 0

* Beräknad med korrigeringsfaktor 0,0025 med anledning av split 400:1 per 23 december 2009

aktiekapitalets Utveckling

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

*Registrerad hos Bolagsverket under Maj-Juni 2010

insynspeRsoneR aktieinnehav per 31 juli 2010

Namn Befattning Aktier Teckningsoptioner

Rune Torbjörnsen CEo 192 000     90 000    

Tim Mabley Vice president 56 000     40 000    

Peter Cedmer Product manager 32 000     40 000    

daniel Andersson Project manager/designer 16 000     30 000    

Stefan Åstrand Nordic sales manager 16 000     20 000    

Lisa Forsberg CFo -       60 000    

Patrik Mellin Styrelseordförande 39 205     20 000    

daniel Blomqvist* Styrelseledamot -       -      

*Företräder Creandumbolagen som äger 615 600 aktier


