PLEJD AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016
Okt - dec 2016 (fjärde kvartalet)

Jan - dec 2016

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-1 287 (235) tkr

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till
-4 001 (381) tkr

• Resultatet före skatt uppgick till -1 594 (-182) tkr

• Resultatet före skatt uppgick till -4 760 (- 202) tkr

• Resultat per aktie uppgick till - 0,29 kr

• Resultat per aktie uppgick till - 0,86 kr

Antal aktier per 2016-12-31 uppgick till 5 560 500

(Jämförelsetal inom parates avser motsvarande period
föregående år)

• Nettoomsättningen uppgick till 2 620 (1 901) tkr

(Jämförelsetal inom parentes avser kvartal fyra föregående år)

• Nettoomsättningen uppgick till 4 593 (3 106) tkr

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

• Bolaget noterades på Aktietorget i en mycket lyckad
noteringsemission med ca 1500% överteckning. Bolaget
tillfördes i samband med notering ca 12 mkr efter
emissionskostnader.

• Orderingången på DIM-01 fortsätter starkt.

• Bolaget lyckades säkra order för att nå lönsamhet för
yachtingverksamheten under 2017.
• Bolaget lanserade framgångsrikt i november sin första
produkt DIM-01 inom det nya affärsområdet smart belysning.
På bara de första 2 månaderna lyckades bolaget få
orderingång på ca 2 mkr och varje batch av DIM-01 har sålt
slut sedan lansering.
• Bolaget tecknade centralavtal med alla Sveriges största elgrossister, Ahlsell, Elektroskandia, Rexel, Solar och Elkedjan.
• Från noteringskurs på 6,35, stängde aktien på 18,50 årets sista
handelsdag, en ökning med 191% från notering.

• Rekordorder från yachtingverksamheten på ca 5,5 mkr.
• Pilotprojekt inledda med två mindre armaturtillverkare för
OEM affären.
• Upprampning av produktion för att löpande kunna möta
efterfrågan.
• Bolagets två kommande produkter, Controllern (CTR-01) och
Vriddimmern (RTR-01) går in i produktion.

Utsikter för räkenskapsåret 2017

• Bolaget har redan vid ingången av året en orderbok
och planerade leveranser på över 8 mkr, jämfört med
omsättningen på ca 4,6 mkr för helåret 2016.
• Bolaget förväntar sig att efterfrågan på DIM-01 håller i sig och
ökar markant under 2017.
• Bolaget planerar att lansera två produkter under Q1
och har ambitionen att lansera ca sex produkter totalt
under 2017 inom affärsområdet smart belysning.
• Bolaget väntas få igång OEM affären under 2017.
• Bolaget kommer undersöka expansion till övriga norden
under 2017.
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VD har ordet
Nu börjar tillväxtresan!
Det är med glädje jag kan konstatera att vi levererade på våra
främsta löften för 2016. Yachtingverksamheten är nu lönsam.
Inom vårt nya affärsområde smart belysning lanserades
framgångsrikt vår första produkt som fortfarande är slutsåld
veckor framöver. Vi tecknade avtal och finns tillgängliga hos alla
dom största grossisterna i Sverige. Vi har påbörjat OEM affären.
2017 blir bolagets mest spännande år hittills. Vi förväntar oss
att efterfrågan på DIM-01 inte bara håller den initiala nivån utan
ökar markant. Vi planerar att lansera ytterligare två produkter
under Q1 och under hela 2017 har vi en ambition att släppa
totalt ca sex mycket intressanta produkter. Med liknande
efterfråga som vi sett på DIM-01 kommer detta innebära en
markant tillväxt i omsättning under 2017.
Vi påbörjar även OEM spåret där vi har sett ett stort intresse från
olika armaturtillverkare som vill integrera vår teknik direkt i deras
armaturer. Främst har intresset kommit från offentliga miljöer och
kontor samt från detaljhandeln. Behovet är att “plug-n-play” få
uppkopplad belysning där man förutom den smarta styrningen
vill åt installationsfördelarna med “trådlös kabeldragning” samt
energibesparingar.
Vår ambition är att med egna produkter bli en ledade
leverantör av smarta belysningslösningar för hem och mindre
kontorsmarknaden och tillsammans med partners via OEM nå
den större globala armaturmarknaden.
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Vi hoppas även att under 2017 kunna påbörja bearbetning av
fler nordiska länder och då främst Norge och Finland där både
distribution och kundbeteenden är väldigt likt den Svenska
marknaden.
Vår initiala framgång beror på att hela bolaget brinner
passionerat för smart belysning, vi är ett gäng nördar som vill dra
det här så långt vi bara kan. Vi satsar stort på AI styrd belysning
och har redan nu helt unika funktioner där våra produkter kan
lära sig kundens beteenden och med tiden reglera belysningen
autonomt baserat på det.
Vi har teamet, vi har produkterna, vi befinner oss på en mycket
spännande marknad och allt sammantaget kommer innebär en
mycket fin tillväxtresa under ett antal år framöver.

Babak Esfahani
VD för Plejd AB (publ)
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Verksamhetsbeskrivning

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.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat
mot föregående år.

Likviditet och finansiering

Likviditet vid periodens utgång var 5 639 (7 099 tkr).
Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1 933
(2 000) tkr.
(Jämförelsetal inom parentes avser utgående balans per kvartal
tre)

Förslag till disposition av vinst

Revisors utlåtande angående
delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Årsstämma och publicering av
årsredovisning
Årsstämman kommer att hållas den 28 februari 2017 och
årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig 7 februari 2017.

Nästa rapport

Delårsrapport Q1, 2017 jan-mars (2017-05-31)

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret
2016.
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Resultatrapport
OKT-DEC
2016

2016

OKT-DEC
2015

2015

Nettoomsättning

2 620

4 593

1 901

3 106

Aktiverat arbete för egen räkning

1 474

7 444

657

3 016

3

2

-246

124

4 098

12 039

2 312

6 246

-1 045

-2 208

510

-1 091

-2 541

-9 113

-1 966

-2 962

-1 799

-4 718

-621

-1 812

-284

-678

-388

-499

-

-2

-

-

Summa rörelsens kostnader

-5 669

-16 718

-2 465

-6 364

Rörelseresultat

-1 571

-4 679

-153

-118

Räntekostnader och liknande resultatposter

-23

-105

-29

-94

Summa resultat från finansiella poster

-23

-81

-29

-84

-1 594

-4 760

-183

-202

-1 594

-4 760

-182

-202

Alla belopp i tkr

NOT

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
PERIODENS FÖRLUST
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Balansrapport
Alla belopp i tkr

NOT

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

3

12 396

5 728

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

4

363

252

12 759

5 980

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

5

50

50

Andra långfristiga fordringar

6

51

51

101

101

12 860

6 081

2 746

229

Övriga kortfristiga fordringar

255

156

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

294

59

3 295

444

Kassa och bank

5 639

2 862

Summa omsättningstillgångar

8 934

3 306

21 794

9 386

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansrapport
Alla belopp i tkr

NOT

2016-12-31

2015-12-31

834

351

7 103

-

25 581

13 046

-14 050

-6 790

Årets resultat

-4 760

-202

Summa eget kapital

14 708

6 406

1 533

1 499

1 533

1 499

400

309

-

504

1 415

128

Skulder till koncernföretag

43

48

Aktuella skatteskulder

67

18

2 750

148

878

326

5 553

1 481

21 794

9 386

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

7

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

7

Förskott från kunder
Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys
Alla belopp i tkr

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm
Erhållna ränteintäkter och liknande poster
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i
rörelsekapital

-4 679
701
0
-105
0
-4 083

Förändringar i rörelsekapital
Ökning av kundfordringar
Ökning av kortfristiga fordringar

-2 517
-333

Ökning av leverantörsskulder

1 287

Ökning av övriga kortfristiga skulder

2 693

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-2 953

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-7 456

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 456

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån netto
Nyemission
Nyttjade teckningsoptioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

125
13 017
44
13 186

Årets kassaflöde

2 777

Likvida medel vid årets början

2 862

Likvida medel vid årets slut

5 639

Likvida medel avser balansräkningens poster kassa och bank
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Noter
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits
eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har
överfört de väsentliga risker och fömåner som är förknippade
med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande
serviceförpliktelser redovisas vid levereras.
Royalty
Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella
överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Pågående tjänsteuppdrag
Uppdrag på löpande räkning
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt
med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.
Uppdrag till fast pris
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med
att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. När
utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt
sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter
enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på
balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning
som har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till
färdigställandegraden.
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När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt
sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter har
uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i
den period de uppkommer.
När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer
att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den
befarade förlusten omgående i resultatet.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av
utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:
ANTAL ÅR
Balanserade utvecklingskostnader

8

Patent

8

Avskrivningar sker med 12,5% per år då bolaget bedömer att
denna avskrivningstakt bäst reflekterar den verkliga livslängden
på de system och produkter som utvecklats. Bolaget investerar
kontinuerligt i att förbättra och underhålla tillgångarna och
dessa bedöms generera intäkter under hela avskrivningstiden
och således anses en avskrivningstid överstigande 5 år vara
motiverad.
Aktivering av internt upparbetade immateriella
anläggningstillgångar
Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen
kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande
förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa
den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och
företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången,
det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den
immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och
det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för
att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången,
det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och
företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter
som är hänmrliga till tillgången under dess utveckling. I
anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i
arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en skälig andel
av relevanta omkostnader och lånekostnader.
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Finansiella instrument
Bolaget tillämpar kapitel 11, värdering till anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar kundfordringar, kortfristiga placeringar och övriga
fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från
instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört
i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat
avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser. Bolaget har ett skattemässigt
underskott om 12,7 milj som inte tagits upp i balansräkningen.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär
skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld
skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Ersättningar till anställda
Pensioner
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs
löpande.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om
till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen
det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost
eller som en finansiell post utifrån den underliggande
affärshändelsen.
Offentliga bidrag
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång
som företaget fått eller kommer att få.
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Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida
prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när villkoren
för att få bidraget uppfyllts, det vill säga oftast i samband med
att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med krav
på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag, skuldförs när
bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Not 2 Löner, andra ersättningar och
sociala kostnader
2016

2015

Kvinnor

1

-

Män

5

4

Totalt

6

4

710 500

675 864

2 710 323

741 796

3 420 823

1 417 660

1 002 247

350 115

279 963

35 351

4 703 033

1 803 126

Medelantalet anställda

Löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga
anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för övriga
anställda
Totalt

Not 3 Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

6 583 977

3 617 045

Årets aktiverade utgifter, intern
utveckling

7 293 571

2 966 932

13 877 548

6 583 977

Ingående avskrivningar

-856 443

-400 919

Årets avskrivningar

-624 540

-455 524

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-1 480 983

-856 443

Utgående redovisat värde

12 396 565

5 727 534

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
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Not 4 Patent

Not 7 Skulder till kreditföretag
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

364 243

315 374

-Årets aktiverade utgifter, inköp

163 329

48 869

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

527 572

364 243

Ingående avskrivningar
Årets förändringar

-111 967

-68 178

-53 063

-43 789

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-165 030

-111 967

Utgående redovisat värde

362 542

-Avskrivningar

2016-12-31

2015-12-31

Skulder till kreditinstitut
(amortering 2-5 år)

-1 533 333

-1 499 011

Summa

-1 533 333

-1 499 011

Skulder till kreditinstitut

-400 000

-309 265

Summa

-400 000

-309 265

-1 933 333

-1 808 276

2016-12-31

2015-12-31

Företagsinteckningar

3 000 000

3 000 000

Summa ställda säkerheter

3 000 000

3 000 000

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa räntebärande skulder
252 276

Not 5 Andelar i koncernföretag

Not 8 Ställda säkerheter

2016

2015

Ingående anskaffningsvärde

50 000

50 000

Utgående anskaffningsvärde

50 000

50 000

Not 6 Övriga långfristiga fordringar
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

50 800

50 800

Utgående anskaffningsvärden

50 800

50 800
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