Plejd AB (publ)
DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2017

Delårsrapport kvartal ett 2017

Jan - mars 2017 (Första kvartalet)

• Nettoomsättningen uppgick till 6 291 (1 062) tkr
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick
till 638 (-723) tkr
• Resultatet före skatt uppgick till 106 (-874) tkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,019 kr
Antal aktier per 2017-03-31 uppgick till 5 683 500
(Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period
föregående år)

Väsentliga händelser under första kvartalet

• Perioden präglades av en intensiv försäljningsstart inom
affärsområdet smart belysning, där efterfrågan fortsätter
att växa. Bolaget har rampat upp produktionen rejält och
har kunnat leverera mot efterfrågan i största utsträckning.
Ytterligare upprampning behövs dock då efterfrågan fortsätter att öka i snabb takt. Mars månad är Bolagets bästa
med ca 4,700 levererade enheter.
• Bolaget får rekordorder från affärsområdet Yachting på
ca 5,5 MSEK, där ca 3,3 MSEK fakturerades under perioden. Resten av ordern väntas faktureras under kvartal två.
• Bolaget lanserar ytterligare en produkt på marknaden
Controllern CTR-01.
• Offensiv nyemission på 23,6 MSEK annonseras och teckningsperiod inleds under perioden.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Nyemission övertecknas med en teckningsgrad om ca
220%, Bolaget kommer således tillföras ca 22,4 MSEK
efter emissionskostnader.

• Försäljningen på CTR-01 startar starkt med förbeställningar om ca 1,2 MSEK
• Bolaget når närmare 2100 hushåll i Sverige med
god spridning av installerade produkter i 210 av landets 290 kommuner.
• Antal elektrikerkonton ökar i snabb takt, Bolaget närmar
sig ca 1,000 elektriker som har installerat produkterna.

VD har ordet
Smekmånaden är över!

Som nytt noterat Bolag på en het marknad som IoT är så byggs naturligt förväntningar upp under en
period. Vi passerar nu 1 år som noterat Bolag och kan blicka tillbaka på ett år där vi i stora drag har hållit
det vi lovade vid notering. Produkter från vår nya satsning inom affärsområdet smart belysning finns ute
på marknaden och säljer bättre än väntat, vi har avtal med alla stora grossister i landet, affärsområdet
Yachting är med nuvarande orderbok lönsamt och aktiekursen har minst sagt haft en god utveckling från
vår noteringskurs på 6,35 kr.

Vi levererar ett starkt Q1 för 2017 och har genom en offensiv
nyemission fyllt på kassan inför nästa fas, vilket enkelt uttryckt
kan beskrivas med två ord, tillväxt och mer tillväxt.
Smekmånaden är över och nu är det upp till bevis, vår vision
att bli en ledande leverantör av smarta belysningsprodukter
och lösningar måste backas upp med ett starkt 2017 främst
när det gäller tillväxt i omsättning vilket innebär fler marknadsandelar men likväl att fortsätta leverera fler fantastiska
produkter.
Det var såklart kul att kunna påvisa ett positivt resultat för
Q1 men jag vill poängtera att tillväxt är vårt absoluta fokus
framöver där vi anser att störst värde för våra ägare kommer
genom att snabbt ta viktiga marknadsandelar i detta mycket
dynamiska och heta område.
Vi påbörjar denna resa med ett Q1 där nettoomsättningen
överstiger nettoomsättningen för hela 2016, vilket inte kan
ses på annat sätt än en bra start. Vi står väl positionerade och
jag ser ivrigt fram emot att lansera de produkter vi har i vår
roadmap.
Jag vill tacka för förtroendet som alla investerare fortsätter
att visa oss och vi skall göra allt vi kan för att fortsätta ta vara
på det förtroendet.
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Babak Esfahani
VD för Plejd AB (publ)

Utsikter för 2017

Redovisningsprinciper

• Bolaget lämnar inga prognoser.

Revisors utlåtande angående
delårsrapporten

Finansiella mål

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

• Bolaget har som primärt mål för 2017 att växa i nettoomsättning och ta viktiga marknadsandelar. Vidare har Bolaget som mål att lansera ytterligare ca fyra produkter under
året och bygga ett än mer konkurrenskraftigt erbjudande.

• Bolaget har närmaste tre åren kraftig tillväxt som främsta
mål. Styrelsen och ledningen är övertygad 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 2017 nå positivt kassaflöde om ca 1-2 mkr i fritt
årligt kassaflöde.

Likviditet och finansiering

• Likviditet vid periodens utgång var 4 304 (5 639) tkr.
• Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång
till 2 833 (1 933) tkr.
(Jämförelsetal inom parentes avser utgående balans per
kvartal fyra 2016)
I balansposten kassa/bank ingår även inbetalda likvida
medel från den riktade emission som vid periodens slut
ännu inte var disponibla för bolaget.
Räntebärande skulder ökade tillfälligt under kvartal ett för att
kunna ta höjd för upprampning av produktion i väntan på likvida medel från emissionen, räntebärande skulder kommer
redan tidigt under kvartal två minska till nivå under ingången
av kvartal ett.
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Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat
mot föregående år.

Nästa rapport

• Delårsrapport kvartal 2, 2017 april-juni (2017-07-31)
• Delårsrapport kvartal 3, 2017 juli-sep (2017-10-31)
För ytterligare informationBabak Esfahani, VD
E-post: babak.esfahani@plejd.com
Telefon: 0735-32 23 91

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.

Resultatrapport
ALLA BELOPP I TKR

FÖRSTA KVARTALET

HELÅR

Q1 2017

Q1 2016

2016

Nettoomsättning

6 291

1 062

4 593

Aktiverat arbete för egen räkning

1 522

1 289

7 444

4

7

2

7 817

2 358

12 039

Råvaror och förnödenheter

-2 943

-384

-2 208

Övriga externa kostnader

-2 125

-2 147

-9 113

Personalkostnader

-2 112

-550

-4 718

-440

-119

-678

Övriga rörelsekostnader

-60

0

-2

Finansiella poster

-33

-32

-81

-7 711

-3 232

-16 799

106

-874

-4 760

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Avskrivningar

Summa rörelsens kostnader

PERIODENS RESULTAT
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Balansrapport
ALLA BELOPP I TKR

2017-03-31

2016-12-31

13 842

12 759

50

101

13 892

12 860

4 450

3 295

Kassa och bank

13 124

5 639

Summa omsättningstillgångar

17 574

8 934

SUMMA TILLGÅNGAR

31 465

21 794

21 832

14 708

Långfristiga skulder

2 576

1 576

Kortfristiga skulder

7 058

5 510

31 465

21 794

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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P L EJD A B ( PUBL)
Drottninggatan 29

411 14 GÖTEBORG
Tel: 010-207 89 01
info@plejd.com
www.plejd.com

