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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Företaget utvecklar produkter och tjänster för smart belysning samt hem och fastighetsautomation.

Flerårsjämförelse moderbolag

2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning tkr 73 768 30 289 4 593 3 106 2 735
Resultat efter finansiella poster tkr 3 983 885 -4 760 -202 -1 128
Balansomslutning tkr 154 971 51 096 21 803 9 386 4 858
Soliditet  % 85,4 80,3 67,5 68,3 56,5

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Det var ett händelserikt år för bolaget. Schneider Electric klev in som delägare genom en riktad
nyemission på ca 64 mkr. Bolaget förvärvade Pluspole AB för att säkerställa den kompetens som 
behövs för bolagets framtida produktutveckling. Kraftig tillväxt är bolagets primära målsättning 
kommande år, för att nå detta satsa både på breddning av produktportföljen och internationell 
expansion där lansering i Norge och Finland påbörjades under året.

Forskning och utveckling

Majoriteten av den forskning och utveckling som skett under räkenskapsåret har varit i avseende att 
utöka produktportföljen inom produktområdet smart belysning. Bolaget har fått mycket god 
avkastning på tidigare utvecklad teknikbas och fortsätter nu att bygga vidare på denna med fler 
produkter för att stärka sortimentet mot marknaden. Årets investeringar består främst av 
balanserade utvecklingskostnader.
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Förändringar i eget kapital

Aktie- Fond för Överkurs- Övrigt Summa
kapital utvecklings fond fritt eget  eget

utgifter  kapital  kapital
Eget kapital 2017-12-31 1 088 280 15 043 404 47 706 252 -22 829 175 41 008 761

Nyemission 285 000 87 101 383 87 386 383

Optioner 950 000 950 000
Utveckling 20 239 349 -20 239 349
Årets resultat 3 044 180 3 044 180
Eget kapital 2018-12-31 1 373 280 35 283 753 134 807 635 -39 074 344 132 389 324

Aktiekapitalet består av 9 255 200 aktier. 

Under 2018 tecknades 100,000 av de 100,000 utestående optionerna från föregående år. Under året 
utgavs nya teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Plejd Services AB med rätt och 
skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Bolaget. Totalt antal utesteånde 
optioner vid årets utgång är 200,000 st med en teckningsrätt som löper ut 2021-05-14 

Ägarförhållanden

Bolaget är publikt och handlas på Spotlight Stock Market

Förslag till disposition av vinst

Fritt eget kapital enligt balansräkningen:

Överkursfond 134 807 635
Ansamlad förlust -42 118 524
Årets resultat 3 044 180

kronor 95 733 291

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten, 95 733 291 kronor, överförs i ny räkning.
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Koncernresultaträkning Not 2018

Nettoomsättning 78 761
Aktiverat arbete för egen räkning 22 994
Övriga rörelseintäkter 252

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 102 007

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -43 423
Övriga externa kostnader -18 542
Personalkostnader 2 -31 441
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella 
anläggningstillångar -6 546
Övriga rörelsekostnader -51

Summa rörelsekostnader -100 003

Rörelseresultat 2 004

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 66
Räntekostnader och liknande resultatposter -29

Summa finansiella poster 37

Resultat efter finansiella poster 2 041

Resultat före skatt 2 041

Aktuell skatt 3 -1 777

Årets vinst 264
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Koncernbalansräkning Not 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 38 715
Patent 5 624
Goodwill 6 19 693

Summa immateriella anläggningstillgångar 59 032

 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 4 936
Inventarier, verktyg och installationer 8 845

Summa materiella anläggningstillgångar 5 781

 Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar 1 606

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 606

Summa anläggningstillgångar 66 419

Omsättningstillgångar

 Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter 8 096
Färdiga varor 16 257

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 22 008
Övriga kortfristiga fordringar 2 325
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 651

 Kassa och bank 42 425

Summa omsättningstillgångar 91 762

Summa tillgångar 158 181
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Koncernbalansräkning Not 2018-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Aktiekapital 1 373
Fond för utvecklingsutgifter 35 283

36 656
 Fritt eget kapital
Överkursfond 134 808
Kursdifferens -106
Balanserad vinst eller förlust -42 123
Årets resultat 264

Summa eget kapital 129 499

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18 032
Aktuella skatteskulder 1 172
Övriga kortfristiga skulder 3 597
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 881

Summa kortfristiga skulder 28 682

Summa eget kapital och skulder 158 181
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Koncernens förändringar i eget kapital

Not
Aktie-
kapital Överkursfond

Fond för
utv. utgifter

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

Eget kapital 2017-12-31 1 088 47 705 15 043 -22 832 41 004

Valutakursdifferens vid omräkning av 
utlandsverksamheter - -106 -106
Utveckling - - 20 239 -20 239 -
Årets resultat - 264 264
Optioner - 950 950
Nyemission 285 87 102 - 87 387
Fondemission - - - - -

Eget kapital 2018-12-31 1 373 134 807 35 282 -41 963 129 499
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Resultaträkning Not 2018 2017

Nettoomsättning 73 768 30 289
Aktiverat arbete för egen räkning 22 994 9 134
Övriga rörelseintäkter 29 39

96 791 39 462

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -42 208 -15 807
Övriga externa kostnader -28 257 -11 239
Personalkostnader 2 -17 517 -9 449
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 9 -4 814 -1 981
Övriga rörelsekostnader -49 -65

Summa rörelsens kostnader -92 845 -38 541

Rörelseresultat 3 946 921

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 66 98
Räntekostnader och liknande resultatposter -29 -135

Summa resultat från finansiella poster 37 -37

Resultat efter finansiella poster 3 983 884

Skatt på årets resultat 3 -939 2 545

Årets vinst 3 044 3 429
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 4 38 715 19 571
Patent 5 624 551

39 339 20 122

 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 4 656 118

 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 10 23 109 50
Uppskjutna skattefordringar 3 1 606 2 545

24 715 2 595

Summa anläggningstillgångar 68 710 22 835

Omsättningstillgångar

 Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 8 095 -
Färdiga varor 16 257 -

24 352 0

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 423 11 170
Fordringar hos koncernföretag 11 4 422 -
Övriga kortfristiga fordringar 2 153 88
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 612 238

25 610 11 496

 Kassa och bank 36 299 16 765

Summa omsättningstillgångar 86 261 28 261

Summa tillgångar 154 971 51 096
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

 Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 373 1 088
Fond för utvecklingsutgifter 35 283 15 044

36 656 16 132

 Fritt eget kapital
Överkursfond 134 808 47 706
Balanserad vinst eller förlust -42 119 -26 258
Årets vinst 3 044 3 429

95 733 24 877

Summa eget kapital 132 389 41 009

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 12 - 1 133

Summa långfristiga skulder 0 1 133

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 12 - 400
Leverantörsskulder 17 691 6 162
Skulder till koncernföretag 43 43
Aktuella skatteskulder 272 173
Övriga skulder 1 153 779
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 423 1 397

Summa kortfristiga skulder 22 582 8 954

Summa eget kapital och skulder 154 971 51 096
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Kassaflödesanalys Not 2018 2017

Rörelseresultat efter finansiella poster 3 983 885
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 9 4 814 1 981
Betald/erhållen skatt 99 106

8 896 2 972
Ökning/minskning kundfordringar -7 253 -8 425
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -31 213 223
Ökning/minskning leverantörsskulder 11 528 4 747
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2 001 -1 452

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 041 -1 935

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -23 687 -9 327
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4 882 -134
Förändring långfristiga fordringar - 51

Kassaflöde från investeringsverksamheten -28 569 -9 410

Finansieringsverksamheten
Nyemission 64 328 22 379
Upptagna lån -1 133 -400
Nyttjade optioner 950 492

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64 145 22 471

Årets kassaflöde 19 535 11 126
Likvida medel vid årets början 16 765 5 639

Likvida medel vid årets slut 36 300 16 765
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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.

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter bara i den 
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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
Maskiner och inventarier 5
Goodwill 10

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.

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 
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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. 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.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassaflödesanalys
Upprättas enligt indirekt metod. Med likvida medel avses kassa/bank.
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Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen Moderbolaget
2018 2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 6 5 3
Män 52 18 10

Totalt 58 23 13

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören 2 630 1 488 1 086
Löner och ersättningar till övriga anställda 13 762 11 133 5 842

16 392 12 621 6 928
Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 997 3 532 1 875
Pensionskostnader för övriga anställda 1 746 1 155 642

Totalt 24 135 17 308 9 445

Not 3 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget
2018 2018 2017

Aktuell skatt -838 - -
Uppskjuten skatt -939 -939 2 545

Skatt på årets resultat -1 777 -939 2 545
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Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen Moderbolaget
2018 2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 22 941 22 941 13 878
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling 23 506 23 506 9 063

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 46 447 46 447 22 941

Ingående avskrivningar -3 370 -3 370 -1 481
Årets avskrivningar -4 362 -4 362 -1 889

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 732 -7 732 -3 370

Utgående restvärde enligt plan 38 715 38 715 19 571

Not 5 Patent

Koncernen Moderbolaget
2018 2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 792 792 528
Årets aktiverade utgifter, inköp 180 180 264

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 972 972 792

Ingående avskrivningar -241 -241 -165
Årets avskrivningar -107 -107 -76

Utgående ackumulerade avskrivningar -348 -348 -241

Utgående restvärde enligt plan 624 624 551
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Not 6 Goodwill

Koncernen
2018

Årets aktiverade utgifter, inköp 21 291

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 291

Årets avskrivningar -1 597

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 597

Utgående restvärde enligt plan 19 694

Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen Moderbolaget
2018 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 426 134 -
Inköp 4 870 4 882 134

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 296 5 016 134

Ingående ackumulerade avskrivningar -16 -16 -
Årets avskrivningar -344 -344 -16

Utgående ackumulerade avskrivningar -360 -360 -16

Utgående restvärde enligt plan 4 936 4 656 118
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
2018

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 278
Inköp 776

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 054

Ingående ackumulerade avskrivningar -66
Årets avskrivningar -143

Utgående ackumulerade avskrivningar -209

Utgående restvärde enligt plan 845

Not 9 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

Moderbolaget
2018 2017

Avskrivningar 4 814 1 981

Summa justeringar 4 814 1 981
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Not 10 Andelar i koncernföretag

Koncernen Org nr Säte Kapital-andel (%)
Pluspole AB 556840-5905 Mölndal 100
Plejd services AB 556913-1443 Mölndal 100
Plejd AS 920 800 211 Askim 100
Plejd OY 2940129-7 Helsingfors 100

Moderbolaget
2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 50 50
Inköp av andelar 23 059 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 109 50

Utgående redovisat värde 23 109 50

Not 11 Transaktioner med närstående

18-12-31 17-12-31
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
Inköp (%) 19 -
Försäljning (%) 16 -

- -
Lån från närstående - -

Pluspole AB 819 -
Plejd AS 3 294 -
Plejd OY 309 -

Utgående balans 4 422 -
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Not 12 Skulder till kreditföretag

Koncernen Moderbolaget
2018 2018 2017

Långfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut - - 1 133
Kortfristiga skulder:
Övriga skulder till kreditinstitut - - 400

Summa skulder till kreditinstitut 0 0 1 533

Mölndal 2019-03-18

Pär Källeskog Babak Esfahani
Styrelseordförande Verkställande direktör

Erik Calissendorff Bengt Nilsson
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Styrelseledamot Styrelseledamot

Gustav  Josefsson
Styrelseledamot
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Plejd AB, org.nr 556790-9477 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Plejd AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övrig upplysning 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 22 februari 2018 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
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En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Plejd AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Magnus Götenfelt den 18 mars 2019 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
Magnus Götenfelt 
Auktoriserad revisor 
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