PLEJD AB (PUBL)

D E L Å R S R A P P O R T K V A R TA L 3 2 0 1 6

Delårsrapport kvartal tre 2016
Juli - Sep 2016 (Tredje kvartalet)

Jan - Sep 2016

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-983 (-197) tkr

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-2 691 (157) tkr

• Resultatet före skatt uppgick till -1 148 (-271) tkr

• Resultatet före skatt uppgick till -3 165 (- 19) tkr

• Resultat per aktie uppgick till - 0,21 kr

• Resultat per aktie uppgick till - 0,57 kr

Antal aktier per 2016-09-30 uppgick till 5 560 500

(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period
föregående år)

• Nettoomsättningen uppgick till 318 (307) tkr

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal tre föregående
år)

Väsentliga händelser under tredje
kvartalet

• Bolaget erhöll CE, S och EMC märkning av sin första
produkt dimmern och serieproduktionen påbörjades.
• Bolaget har tecknat avtal med två nya grossister
nämligen Elkedjan Teknik, en rikstäckande grossist
med ca 1700 anslutna elektriker och den lokala
grossisten Moel, som är en del av Rexel koncernen.
• Yachtsegmentet har upplevt intensifierat intresse och
affärsaktiviteten är högre än förväntat. På grund av
segmentets normalt långa beslutsprocesser leder den
intensifierade aktiv till att vår positiva syn på segmentet
stärkts.

• Nettoomsättningen uppgick till 1 973 (1 431) tkr

Väsentliga händelser efter periodens
utgång

• Försäljningen på bolagets första produkt dimmern
sattes igång i slutet av okt och har kraftigt överträffat
bolagets och våra återförsäljares förvänt-ningar.
Bolaget sålde ca 2,500 enheter den första
försäljningsmånaden. Den kraftiga efterfrågan har lett
till att bolaget höjt sina förväntade produktionsplaner
hos underleverantörerna.
• Bolaget har tecknat centralavtal med Elektroskandia
Sverige AB. Elektros-kandia är Sveriges ledande elteknik grossist och tillsammans med Ahlsell har Bolaget
nu landets två största grossister som kunder.
• Under vintern och våren kommer ytterligare produkter
i Plejd familjen att lanseras.
• Två patentansökningar inlämnade
avseende vrid-adaptern och nytt auto-nomt
belysningsstyrningssystem.
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VD har ordet
Vilken start!
Intresset för våra produkter har minst sagt vart stort,
mycket större än förväntat där både vi och våra
återförsäljare vart positivt överraskade. Det skall kommas
ihåg att dimmern är bara vår första produkt i en serie med
produkter som kommer framöver. Om trenden håller i sig
för den första produkten men även för dom kommande så
kommer vi se en volymtakt som är långt över vad Bolaget
hade planerat för. Utöver detta så ser vi även intresse
från OEM / Licens sidan, även detta tidigare än väntat.
Med Ahlsell, Elektroskandia och Elkedjan Teknik redan på
plats och dialoger inledda med dom övriga så hoppas
vi att inom kort i stort sett ha maximal täckning i Sverige.
Dessa grossister har också stor täckning i övriga Norden.
Med en fungerande affär i Sverige så är det relativt sett
ett mindre steg att gå in i Norge och övriga Norden,
och på sikt även utanför Norden. Frågan som kvarstår är
om det är bolagets egna produkter som skalar utanför
Norden eller om det är på OEM / licens sidan, eller en
kombination av dom.
Intresset vi ser från OEM sidan kommer främst från
kommersiell belysningsstyrning där företag, både kontor,
offentliga miljöer och mycket från retail visar ett intresse i
vår teknik. Det grundar sig i att smart belysningsstyrning
har stora applikationer i dessa miljöer, både för att t.ex.
enkelt ljussätta butiker för att maximera försäljning, men
också för att t.ex spara energi. Med sensorer och annat
kan man också på ett helt annat sätt använda belysning
för att styra beteenden etc.
Alla dessa behov bygger på att det i grunden finns
system som möjliggör robust, enkel, kostnadseffek-tiv
och smart styrning av belysning. Något som det är stor
brist på marknaden idag. Och ett område där vår teknik
passar utmärkt för att uppfylla många av dom behov
som finns idag och som kommer växa fram i snabb takt.
Intresset vi ser kommer främst från armaturtillverkare.
På bostadsmarknaden kommer vi också framöver se en
mycket större efterfrågan på smart styrning och vi tror
stenhårt på vår strategi att aggressivt ersätta traditionella
produkter för belysningsstyr-ning med uppkopplade
och smarta ersättare. Där många ofta bygger smarta
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“system” så tänker vi produkter först och främst och
ser till att minimera alla barriärer som finns i dom olika
leden. En Plejd produkt skall alltid kunna stå på egna ben
och erbjuda markant mervärde jämfört med det ickeuppkopplade alternativet. Ju fler produkter man har i sitt
system destå mer värde får man. Den bästa liknelsen jag
kan komma på är Sonos högtalare, där man kan köpa en
och ha stor glädje av den, och kan därefter utöka och få
ännu större värde. Insteget till Plejd skall vara så minimalt
att det är en självklarhet att välja våra produkter när man
t.ex. skall byta eller köpa en dimmer.
Med vår senaste patentansökan om ett autonomt
belysningsstyrningssystem så påbörjar vi också vår
resa mot vår vision om det autonoma systemet som
automatiskt anpassar sig efter användaren och i
förlängningen automatiskt reglerar belysningen helt eller
delvis oberoende av användaren.
Det finns ingen brist på möjligheter, tvärtom och Bolaget
måste nu fokusera på att först och främst leverera
fantastiska produkter till den marknad som vi börjat på,
och successivt bygga vår affär och hela tiden försöka
ligga steget före även på andra fronter som t.ex. OEM för
att kunna växla upp när och om det blir dags att ta det
steget.
Välkommen ombord en mycket spännande resa, vi
lämnar nu perrongen med en lysande start och ser med
tillförsikt fram emot ett antal år av kraftig tillväxt framför
oss.
Babak Esfahani

VD för Plejd AB (publ)
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Utsikter för 2016

Bolaget har som primärt mål för 2016 att lansera sin nya
produktserie inom smart belysning på marknaden, säkra
leverantörsavtal med de största grossisterna och påbörja
bearbetning av mark-naden. Affärsområdet Yachting
har som målsättning att under perioden nå positivt
kassaflöde.
Bolaget lämnar inga prognoser

Revisors utlåtande angående
delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.

Nästa rapport

• Bokslutskommuniké för 2016 (2017-02-28)
• Delårsrapport kvartal 1, 2017 jan-mars (2017-05-31)

Finansiella mål

• Bolaget har närmaste tre åren kraftig tillväxt som
främsta mål. Styrelsen och ledningen är över-tygad om
att vi skapar störst värde för våra aktieägare genom
att initialt fokusera på att så snabbt som möjligt ta
marknadsandelar genom en aggressiv tillväxtplan.
• Affärsområdet Yachting har enligt plan en fortsatt
målsättning att 2016 nå positivt kassaflöde och börja
generera 1-2 mkr i fritt årligt kassaflöde.

Likviditet och finansiering

• Likviditet vid periodens utgång var 7 099 (10 145 tkr).
• Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång
till 2 000 (2 000) tkr.
(Jämförelsetal inom parentes avser utgående balans per
kvartal två)

För ytterligare information
Babak Esfahani
VD, Plejd AB
Telefon: 0735-322 391
E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar
produkter och tjänster för smart belysning och
hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden
genom att ligga i framkant i den teknikutveckling
som populärt brukar kallas för Internet of Things.
Under 2016 lanserar Plejd en ny produktserie inom
smart belysning som ger elektriker och konsumenter en
väsentligt bättre flexibilitet och användarupplevelse än
dagens traditionella produkter.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är
oförändrat mot föregående år.
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Resultatrapport
Alla belopp i tkr

JULI-SEP 2016

JAN-SEP 2016

JULI-SEP 2015

JAN-SEP 2015

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

318

1 973

307

1 431

2 509

5 969

1 283

2 359

14

23

5

155

2 840

7 965

1 596

3 944

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-459

-1 163

-956

-1 601

Övriga externa kostnader

-1 796

-6 572

-448

-995

Personalkostnader

-1 568

-2 919

-388

-1 190

-141

-393

-55

-111

-1

-2

0

0

-23

-81

-19

-65

Summa rörelsens kostnader

-3 988

-11 130

-1 866

-3 963

PERIODENS RESULTAT

-1 148

-3 165

-271

-19

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Finansiella poster
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Balansrapport
Alla belopp i tkr

2016-09-30

2016-06-30

2016-03-31

2015-12-31

11 569

9 201

7 150

5 980

101

101

101

101

11 670

9 302

7 251

6 081

Kortfristiga fordringar

1 094

1 114

841

434

Kassa och bank

7 099

10 145

1 371

2 862

Summa omsättningstillgångar

8 192

11 259

2 212

3 296

19 862

20 561

9 463

9 377

16 303

17 450

5 576

6 406

Långfristiga skulder

2 043

2 043

2 774

1 547

Kortfristiga skulder

1 517

1 068

1 113

1 424

19 862

20 561

9 463

9 377

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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P L EJD A B ( PUBL)
Första Långgatan 20
413 28 Göteborg
Tel: 010-207 89 01
info@plejd.com
www.plejd.com

