Delårsrapport
Första kvartalet 2021

Plejd AB (publ)

Om bolaget
Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart
belysningsstyrning. Med användarupplevelsen
i fokus görs smart belysningsstyrning enkel
och tillgänglig för alla.
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Delårsrapport
Första kvartalet 2021

Första kvartalet | jan–mars 2021
Nettoomsättning uppgick till 74 203 (43 508) tkr,
vilket är en ökning med 71% jämfört med samma period föregående år.
Bruttomarginalen uppgick till 55,6 (51,8) %.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17 955 (6 702) tkr,
vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 24% (15%).
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11 296 (3 151) tkr,
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15% (7%).
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,82 (0,30) kr.
(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Finansiell översikt
Belopp i TKR

jan-mar 2021

jan-mar 2020

jan-dec 2020

74 203

43 508

208 995

55,6

51,8

55,5

EBITDA

17 955

6 702

41 618

Rörelseresultat

11 296

3 151

25 331

8 753

3 085

19 357

0,82/0,79

0,30/0,30

1,89/1,89

72

82

76

12 805

6 287

34 479

869

-767

75 259

131 494

53 549

130 126

Nettoomsättning
Bruttomarginal, %

Resultat efter skatt
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK
Soliditet, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel
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Väsentliga händelser under första kvartalet 2021
Bolaget börjar leverera den trådlösa vridknappen WRT-01. Den anses vara en nyckelprodukt
främst för den norska marknaden där vridratt är det främsta sättet att dimra och trådlös
styrning av belysning används redan i stor utsträckning av elektriker vid installation för att
slippa dra problematiska kablar. WRT-01 har en marknadsledande batteritid på upp till
15 år till ett bra pris och enkel installation, en kombination som gör den unik i sitt segment.
I kombination med tidigare lanserade WPH-01 har bolaget nu ett heltäckande sortiment av
trådlös styrning för både tryck och vrid.
Försäljningen i Norge och Finland har utvecklats över förväntan och båda marknaderna
fortsätter öka i både omsättning och antalet installationer. Finland väntar på några mindre
produktanpassningar innan fortsatta investeringar i expansion görs. Norge och Finland visar
på två marknader i olika faser där Norge har fått ett fullständigt produktsortiment med
efterföljande kraftig ökning av försäljning och installationer medan Finland väntar på några
produktanpassningar och har lägre volymer i både försäljning och installationer. Bolagets
strategi att gå via stora heltäckande elgrossister i kombination med produkternas goda
bruttomarginal gör att lönsamhet kan uppnås relativt snabbt, vilket innebär en relativt låg
risk och kostnad för bolaget att inta nya marknader.
Det råder en global komponentbrist som påverkar delar av komponenterna i bolagets
produkter. Med en väldigt produktionsnära utvecklingsorganisation har åtgärder vidtagits för
att snabbt hitta alternativa komponenter. Bolaget arbetar aktivt med att utöka lagerhållningen
för att säkerställa tillgången på kritiska komponenter. Sammanfattningsvis påverkas inte
bolagets leveransförmåga i dagsläget utifrån nu rådande förutsättningar, vilka givetvis kan
komma att förändras. Kortsiktigt kan bruttomarginalen påverkas negativt om komponenter
behöver köpas in från spotmarknad eller att alternativa komponenter är dyrare än ordinarie,
detta skulle vara högst temporära effekter och i dagsläget bedöms effekterna vara marginella.
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VD har ordet
Babak Esfahani
VD för Plejd AB (publ)

Kraftig multidimensionell tillväxt
Året rivstartar med hela 71% i organisk tillväxt under första kvartalet och 260% högre rörelsevinst
jämfört med samma kvartal föregående år.
Med en markant större exportandel ser vi för första gången potentialen av hur vår internationella
expansion bidrar tilltillväxten. Exportandelen har under kvartalet uppgått till 15% av omsättningen
jämfört med 3% samma period föregående år. Detta främst till följd av ökad tillväxt och
lagerläggning i Norge, en marknadsexpansion i sin begynnelse med en uppskattad potentiell
storlek likvärdig den svenska marknaden.
Bolagets goda bruttomarginal i kombination med försäljningen via de stora elgrossisterna skapar
en god skalbarhet på nya marknader, där lönsamhet och fortsatt kraftig lönsam tillväxt kan
uppnås snabbt. Detta bygger givetvis på att bolagets produkter tilltalar marknaden men även i de
fall det inte skulle ske är kostnaden och risken relativt låg. Bolagets strategi är att påbörja lokal
bearbetning av grossister i många nya marknader parallellt, med grossisterna på plats och efter ett
fullt anpassat produktsortiment kan marknadsaktiviteter skalas upp allteftersom brytpunkten för
lönsamhet nås.
På produktfronten ser vi nu fram emot att lansera DAL-01 och ta vårt första riktiga kliv
mot kommersiella installationer, ett marknadssegment med stor potential. Vidare ser vi att
vår efterlängtade Smart plug SPR-01 går in i slutfasen av utvecklingen och därmed blir den
nästkommande produktlanseringen efter DAL-01. Med SPR-01 kan man enkelt komplettera
sin installation med styrning av golv och bordslampor såväl som styrning av annan elektronisk
utrustning på ett enkelt och smidigt sätt.
Teamet levererar ett fantastiskt första kvartal och vi ser med spänning fram emot resten av 2021,
där målet är fortsatt kraftig multidimensionell lönsam tillväxt med en stabil bas i Sverige och ett
riktigt fotfäste i Norge, påbörjad skalning i andra marknader och en rad med fantastiska produkter.
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Marknadsutveckling
Marknaden för uppkopplad smart belysning har växt kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta
växa kraftigt många år framöver. Marknadstillväxten påverkas av flera underliggande faktorer där
den övergripande övergången till uppkopplad elektronik även kallat Internet of Things är den mest
drivande. Andra faktorer som driver är kostnadsbesparingar och ökad flexibilitet vid installation
med trådlös styrning istället för att dra kablar. Via enklare schemaläggningar och närvarostyrning
kan man göra energibesparingar vilket är både kostnadseffektivt och bra för klimatet. Ökad
mobilanvändning är också en faktor som driver på övergången till uppkopplad belysning där
mobilen som verktyg öppnar upp för enkel och kraftfull konfigurering samtidigt som acceptansen att
använda en “app” för konfigurering och styrning ökar. Plejd verkar på den professionella marknaden
för belysningstyrning vilket förenklat betyder fast belysning som installeras av elektriker för både
privat och kommersiellt bruk.
Som B2B-leverantör har Plejd i huvudsak direkt kundförhållande med elgrossister på alla marknader
bolaget verkar på. Vår indirekta huvudkund är elektrikern som i sin tur installerar våra produkter hos
slutanvändaren, som kan vara både en privat och kommersiell installation. Exempel på installationer
är lägenheter, villor, butiker, restauranger och kontor.
Betatest av DAL-01 är i slutfasen och produkten väntas lanseras och börja levereras under andra
kvartalet 2021. DAL-01 är bolagets första produkt främst riktad mot kommersiella installationer.
Produkten möjliggör enkel integration av DALI-styrda armaturer i bolagets system och samspel med
bolagets övriga produkter som exempelvis trådlösa tryckknappar. DALI är den ledande standarden
för kommersiell belysningsstyrning och med integration till vårt system ger vi marknaden ett
helt nytt sätt att installera kommersiell belysningsstyrning som bygger på vår styrka av enkel
konfiguration och kraftfulla trådlösa möjligheter.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet och den finansiella
ställningen i olika omfattningar. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att,
vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna. Den främsta risken
att beakta i det skede som bolaget befinner sig i är främst eventuella kvalitetsrelaterade problem
som kan uppstå till följd av kraftig tillväxt och en förhållandevis komplex produkt som består av
både hårdvara och mjukvara i hög volym.
Kvalitetsproblem är en normal risk för ett snabbväxande teknikbolag men det är extra känsligt i
den bransch som bolaget verkar i där det är otroligt viktigt med förtroendekapital hos elektriker.
Bakgrunden till antagandet är att ett eventuellt återbesök hos kund p.g.a. strulande produkter
är kostsamma för såväl elektriker som slutanvändare vilket resulterar i att driftsäkerhet blir en
nyckelfaktor vid val av leverantör. Bolaget jobbar med väldigt strikt kvalitetskontroll genom hela
utvecklingsarbetet för att hantera denna risk.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har förekommit under perioden.
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Personal och organisation
Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 124. Därutöver anlitar bolaget externa konsulter
för enskilda projekt.
Antal anställda vid periodens slut

Plejd AB

Plejd AS

Plejd OY

Totalt koncernen

Antalet anställda Q1 2021

117

6

1

124

Antalet anställda Q4 2020

114

6

1

121

Antalet anställda Q1 2020

83

4

1

88

Antal aktier
Antal aktier uppgick vid periodens slut till 10 700 720 (10 180 720).

Resultat och finansiell ställning
Koncernen
Intäkter, kostnader och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 74 203 (43 508) tkr. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick
till 6 994 (6 010) tkr för kvartalet.
Bruttovinsten uppgick till 55,6 (51,8) % vilket är en ökning med 3,8% jämfört med samma period
föregående år och i linje med helår 2020 som uppgick till 55,5%. Bruttomarginalen kan kortsiktigt
komma att påverkas negativt till följd av rådande komponentbrist och att komponenter därmed
behöver köpas in från spotmarknad eller att alternativa komponenter är dyrare än ordinarie.
Effekterna bedöms i dagsläget vara marginella.
Resultat från finansiella poster uppgick under kvartalet till -215 (-41) tkr och bestod i huvudsak
av ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter. Resultatet före skatt uppgick
till 11 081 (3 110) tkr.
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 12 805 (6 287) tkr.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten var -2 948 (-686) tkr vilket består till amortering
av leasingfinansierade tillgångar.
Under kvartalet gjordes investeringar som påverkade kassaflödet med -8 989 (-6 369) tkr,
främst avseende aktiverad utveckling och ombyggnation/inredning av ny lokal.
Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 131 494 (53 549) tkr.
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 261 862 (158 723) tkr.
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Resultatrapport | Koncernen
Belopp i TKR

Not

jan-mar 2021

jan-mar 2020

jan-dec 2020

74 203

43 508

208 995

Aktiverat arbete för egen räkning

6 994

6 010

26 940

Övriga rörelseintäkter

1 777

100

738

82 974

49 618

236 672

-32 975

-20 968

-92 911

-9 713

-7 175

-31 507

-21 681

-14 709

-69 519

- 6 659

-3 551

-16 287

-650

-64

-1 117

-71 678

-46 467

-211 341

11 296

3 151

25 331

Räntekostnader och liknande resultatposter

-215

-41

-347

Summa resultat från finansiella poster

-215

-41

-347

Resultat efter finansiella poster

11 081

3 110

24 983

Resultat före skatt

11 081

3 110

24 983

Inkomstskatt

-2 328

-25

-5 626

PERIODENS RESULTAT

8 753

3 085

19 357

Valutakursdifferenser vid omräkning av
utländska verksamheter

223

394

262

Övrigt totalresultat för perioden

223

394

262

8 976

3 479

19 619

Nettoomsättning

5

Summa
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiellaoch immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa kostnader

Rörelseresultat

4

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat

Summa totalresultat för perioden

Periodens resultat och summa totalresultat för perioden är i sin helhet hänförligt till moder-företagets aktieägare.
Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare:
Belopp i kronor

8

Not

jan-mar 2021

jan-mar 2020

jan-dec 2020

Resultat per aktie före utspädning

7

0,82

0,30

1,89

Resultat per aktie efter utspädning

7

0,79

0,30

1,89
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Balansrapport | Koncernen
Belopp i TKR

Not

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

2020-01-01

93 795

77 273

89 876

73 625

Materiella anläggningstillgångar

7 476

3 708

6 338

3 736

Finansiella anläggningstillgångar

77

72

72

79

48 306

8 987

47 730

9 969

0

4 757

0

4 757

149 654

94 797

144 016

92 168

Varulager

40 985

14 393

26 235

16 965

Kortfristiga fordringar

43 783

30 335

31 806

23 134

Likvida medel

131 494

53 549

130 126

54 648

Summa omsättningstillgångar

216 262

98 277

188 167

94 747

SUMMA TILLGÅNGAR

365 916

193 074

332 183

186 915

Eget kapital

261 862

158 723

252 886

155 244

Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare

261 862

158 723

252 886

155 244

Långfristiga skulder

32 936

4 443

32 898

5 220

Kortfristiga skulder

71 118

29 908

46 399

26 451

Summa skulder

104 054

34 351

79 297

31 670

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

365 916

193 074

332 183

186 915

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Tillgångar med nyttjanderätt
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL

9

SKULDER
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Förändringar i Eget kapital | Koncernen
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Belopp i TKR
Ingående balans per 1 januari 2020

Aktiekapital

Övrigt
tilskjutet kapital

Reserver

Balanserat resultat
ink. periodens resultat

Summa
eget kapital

1 527

176 004

0

-22 287

155 244

3 085

3 085

Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden

-

-

Summa totalresultat för perioden

394

394

394

3 085

Transaktioner med aktieägare i
deras egenskap av ägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 mars 2020

1 527

176 004

394

-19 202

158 723

Ingående balans per 1 apr 2020

1 527

176 004

394

-19 202

158 723

16 272

16 272

Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden

-

-

Summa totalresultat för perioden

-131
262

-131
16 272

Transaktioner med aktieägare i
deras egenskap av ägare
305

Optioner
Nyemission

78

77 639

Summa transaktioner med aktieägare

78

77 639

Utgående balans per 31 dec 2020

1 605

253 643

Ingående balans per 1 jan 2021

1 605

235 643

305
77 717

305

77 717

262

-2 625

252 886

262

-2 625

252 886

8 753

8 753

Periodens resultat
Övrigt totalresultat för perioden

223

223

Summa totalresultat för perioden

485

8 753

485

6 128

Transaktioner med aktieägare i
deras egenskap av ägare
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 mars 2021

10

1 605

253 643
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261 862

Kassaflödesanalys | Koncernen
Belopp i TKR

Not

jan-mar 2021

jan-mar 2020

jan-dec 2020

11 296

3 151

25 331

6 659

3 551

16 287

415

-61

44

-215

-41

-347

18 155

6 600

41 314

Ökning/minskning av varulager

-14 650

2 573

-9 269

Ökning/minskning av kundfordringar

-12 829

-6 591

-6 685

852

-379

-1 750

15 970

510

8 541

5 307

3 576

2 328

Summa förändring av rörelsekapital

-5 350

-311

-6 835

Kassaflöde från den löpande verksamheten

12 805

6 287

34 479

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-6 994

-6 010

-26 940

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-1 990

-366

-4 439

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-5

7

8

-8 989

-6 369

-31 371

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald/erhållen skatt
Betald ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av leverantörsskulder
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission

77 717

Amorteringar av leasingskulder som är hänförliga till leasingavtal

-2 948

-686

Optioner

-5 872
305

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-2 948

-686

72 150

869

-767

75 259

Likvida medel vid årets början

130 126

54 651

54 651

Kursdifferenser i likvida medel

499

-335

216

131 494

53 549

130 126

Minskning/ökning av likvida medel
Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets slut
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Resultatrapport | Moderbolaget
Belopp i TKR

Not

jan-mar 2021

jan-mar 2020

jan-dec 2020

74 203

43 508

208 994

Aktiverat arbete för egen räkning

6 994

6 010

26 940

Övriga rörelseintäkter

1 777

11

738

82 974

49 529

23 672

Råvaror och förnödenheter

-32 975

-20 968

-92 911

Övriga externa kostnader

-14 877

-8 971

-40 144

Personalkostnader

-19 865

-13 588

-64 382

-3 733

-2 750

-12 537

-650

-65

-906

-72 100

-46 342

-210 880

10 874

3 187

25 792

-19 503

-20 028

Nettoomsättning

Summa

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

-2

-

-16

Summa resultat från finansiella poster

-2

-19 503

-20 044

Resultat efter finansiella poster

10 871

-16 316

5 748

Resultat före skatt

10 871

-16 316

5 478

Skatt på årets resultat

-2 249

PERIODENS RESULTAT

8 622

-5 603

-16 316

145

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat för perioden överensstämmer
med periodens resultat.
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Balansrapport | Moderbolaget
Belopp i TKR

Not

2021-03-31

2020-03-31

2020-12-31

2020-01-01

76 231

59 707

72 312

56 061

Materiella anläggningstillgångar

9 213

5 480

8 081

5 501

Finansiella anläggningstillgångar

3 080

8 366

3 080

27 866

88 524

73 553

83 473

89 428

Varulager

30 748

14 393

26 235

16 966

Kortfristiga fordringar

60 127

33 837

37 425

26 077

Likvida medel

128 999

52 518

128 885

54 072

Summa omsättningstillgångar

219 874

100 748

192 545

97 115

SUMMA TILLGÅNGAR

308 398

174 301

276 018

186 542

Eget kapital

247 124

143 945

238 501

160 260

Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare

247 124

143 945

238 501

160 260

Långfristiga skulder

0

0

0

0

Kortfristiga skulder

61 274

30 356

37 517

26 282

Summa skulder

61 274

30 356

37 517

26 282

308 398

174 301

276 018

186 542

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL

SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
NOT 1

Allmän information

Plejd AB (publ) (”Plejd”), org nr 556790-9477 är ett moderföretag registrerat i Sverige och med säte i Mölndal,
med adress Krokslätts Fabriker 27a, 431 37 Mölndal, Sverige.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TKR).
Uppgift inom parentes avser jämförelseåret.

NOT 2

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan.
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges.

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Denna delårsrapport är Plejds första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen
för Plejd har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS
Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats
enligt anskaffningsvärdemetoden. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt
Årsredovisningslagen. Se not 3 avseende de val som gjorts i samband med upprättande av ingångsbalansen
för redovisning enligt IFRS per den 1 januari 2020.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i
not 3.
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen
av RFR 2 innebär att moderföretaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen
och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått
till att tillämpa RFR 2. Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några
effekter på resultat- och balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde för moderföretaget.
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan:
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget
kapital följer också koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare
innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter
och finansiella kostnader samt eget kapital.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.
När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i
posten ”Resultat från andelar i koncernföretag”.
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Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2
(IFRS 9 Finansiella instrument, p. 3-10). Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom
efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att
redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar som redovisas som omsättningstillgångar ska
principerna för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. För en fordran som
redovisas till upplupet anskaffningsvärde på koncernnivå innebär detta att den förlustriskreserv som redovisas
i koncernen i enlighet med IFRS 9 även ska tas upp i moderföretaget.
2.1.1 Nya och ändrade standarder som publicerats men ännu ej trätt i kraft
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som publicerats men ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon
väsentlig inverkan på koncernen.

2.2 Koncernredovisning
2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett
dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare
ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även
verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på
förvärvsdagen.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår och redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader”
i koncernens rapport över totalresultat.
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för
innehav utan bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade
nettotillgångar. Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar,
redovisas mellanskillnaden direkt i periodens resultat.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag
elimineras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i
tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.3 Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas
till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentets resultat. Plejds verkställande direktör
utgör koncernens högste verkställande beslutsfattare. Plejd har identifierat ett rörelsesegment vilket utgör
koncernens verksamhet som helhet. Bedömningen baseras på att verksamheten som helhet regelbundet
granskas av den verkställande direktören som underlag för beslut om fördelning av resurser och bedömning
av dess resultat.
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2.4 Omräkning av utländsk valuta
2.4.1 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har
definierats som den valuta som används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen
är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta
och koncernens rapportvaluta.
2.4.2 Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i
rörelseresultatet i rapporten över totalresultat.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapporten över
totalresultat som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och – förluster redovisas
i postern ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga rörelseintäkter” i rapporten över totalresultat.
2.4.3 Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan,
omräknas till koncernens rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas
från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till
den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna
omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstidpunkt.
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt
totalresultat. Ackumulerade vinster och förluster redovisas i periodens resultat när utlandsverksamheten
avyttras helt eller delvis.

2.5 Intäktsredovisning
Koncernens principer för redovisning av intäkter från avtal med kunder framgår nedan.
2.5.1 Försäljning av varor
Koncernen utvecklar och säljer produkter för belysningsstyrning. Försäljningen sker primärt till grossister
inom elektronik. Försäljningen redovisas som intäkt när kontrollen för varorna överförs, vilket inträffar när
varorna lämnar fabrik för levereras till kunden. Leverans sker när varorna har lastats för transport till den
specifika platsen, riskerna för föråldrade eller förkomna varor har överförts till transportbolag och kunden har
antingen accepterat varorna i enlighet med avtalet, tidsrymden för invändningar mot avtalet har gått ut, eller
koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier för acceptans har uppfyllts. Intäkten från försäljningen av
produkterna redovisas baserat på priset i avtalet och intäkten redovisas endast i den utsträckning som det är
mycket sannolikt att en väsentlig återföring inte uppstår. Ingen finansieringskomponent bedöms föreligga vid
försäljningstidpunkten.
2.5.2 Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
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2.6 Leasing
Koncernen leasar lokaler, bilar och maskiner. Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och en
motsvarande skuld, den dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen.
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden
ska fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en
fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det
kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd.
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde. Då det är första
rapporten enligt IFRS har samtliga nyttjanderätter värderats till leasingskuldens värde, med justering för
förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalen per 1 januari 2020.
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar:
• fasta avgifter
• variabla leasingavgifter som beror på ett index
Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låneräntan.
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar följande:
• den initiala värderingen av leasingskulden,
• betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren.
Leasingavtal av mindre värde eller kortare period (under 1 år) kostnadsförs linjärt i rapporten över
totalresultat.
Optioner att förlänga och säga upp avtal
Optioner att förlänga avtal finns inkluderade i majoriteten av koncernens leasingavtal gällande fastigheter.
Villkoren används för att maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen.

2.7 Ersättningar till anställda
2.7.1 Kortfristiga ersättningar
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli
reglerade inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade
belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av
de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar till anställda i rapporten över finansiell
ställning.
2.7.2 Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytter¬ligare avgifter om denna juridiska enhet inte
har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas
tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som kostnad i periodens resultat
i den takt de intjänas genom att de anställa utfört tjänster åt företaget under perioden.
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2.8 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i rapporten över totalresultat,
utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall
redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den aktuella
skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken
beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer
där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp
som troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas
emellertid inte om den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller
inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld
som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och –lagar) som har
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran
realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig
till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.

2.9 Immateriella tillgångar
2.9.1 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Kostnader för underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till
utveckling av Plejds produkter och system och som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa produkterna och systemen så att de kan användas,
• företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,
• det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller
sälja dem finns tillgängliga, och
• de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten innefattar utgifter för anställda
och externa konsulter.
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt
då tillgången är färdig att användas.
2.9.2 Patent
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patent har en bestämd nyttjandeperiod och
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerande av- och nedskrivningar.
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2.9.3 Nyttjandeperioder för koncernens immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent						

4-8 år
8 år

2.10 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången och
bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende
på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade
med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på
ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra former av
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i rapporten över totalresultat under den period de
uppkommer.
Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den
beräknade nyttjandeperioden. För materiella anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal,
görs avskrivningar över den kortaste av nyttjandeperioden eller leasingperioden.
Nyttjandeperioderna är som följer:
Byggnader och mark			
Inventarier, verktyg och installationer
Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år
5 år
5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov.
Se redovisningsprinciperna för leasing ovan avseende avskrivningstider för nyttjanderättstillgångar.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan
försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i posterna ”Övriga rörelseintäkter” respektive
”Övriga rörelsekostnader” i rapporten över totalresultat.

2.11 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), skrivs
inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med
avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade
värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade
värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter).
För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
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2.12 Finansiella instrument
2.12.1 Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor. Köp och försäljning av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen
förbinder sig att köpa eller sälja tillgången
Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus transaktionskostnader
som är direkt hänförliga till förvärv eller emission av finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter
och provisioner.
2.12.2 Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i kategorin upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Klassificeringen av investeringar i skuldinstrument beror på koncernens affärsmodell för hantering av
finansiella tillgångar och de avtalsenliga villkoren för tillgångarnas kassaflöden. Koncernen omklassificerar
skuldinstrument endast i de fall då koncernens affärsmodell för instrumenten ändras.
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast
utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa
tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan).
Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden och ingår i finansiella
intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna
andra långfristiga fordringar, kundfordringar och likvida medel.
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens finansiella skulder klassificeras som efterföljande värderade till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella skulder består av långfristiga skulder till kreditinstitut,
ång- och kortfristiga leasingskulder och leverantörsskulder.
2.12.3 Bortbokning av finansiella instrument
Bortbokning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, eller en del av tas bort från rapporten över finansiell ställning när de avtalsrättsliga
rättigheterna att erhålla kassaflöden från tillgångarna har löpt ut eller överförts och antingen (i) koncernen
överför allt väsentligt alla risker och fördelar som är förknippade med ägande eller (ii) Koncernen överför inte
eller behåller i allt väsentligt alla risker och fördelar förknippade med ägandet och koncernen har inte behållit
kontrollen över tillgången
Bortbokning finansiella skulder
Finansiella skulder tas bort från rapporten över finansiell ställning när förpliktelserna har reglerats, annullerats
eller på annat sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en
finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part och den ersättning som erlagts, inklusive
överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapporten över totalresultat.
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från rapporten över finansiell ställning,
redovisas en vinst eller förlust i rapporten över totalresultat. Vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden
mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena diskonterade till den
ursprungliga effektiva räntan
2.12.4 Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över finansiell
ställning, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem
med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Den legala rättigheten får inte
vara beroende av framtida händelser och den måste vara rättsligt bindande för företaget och motparten både
i den normala affärsverksamheten och i fall av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.
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2.12.5 Nedskrivning finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till
upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster
vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för
kreditreservering, det vill säga reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela
kundfordrings livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat
på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler
för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens rapport över totalresultat i
posten ”Övriga externa kostnader”.

2.13 Varulager
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande
verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader.

2.14 Kundfordringar
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor i den löpande verksamheten.
Kundfordringar klassificeras som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset.
Koncernen innehar kundfordringarna i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden så värderas dem vid
efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.15 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl rapport över finansiell ställning som i rapporten över kassaflöden, kassa och
banktillgodohavanden.

2.16 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av
nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

2.17 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som
har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga
skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.
Skulderna redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.

2.18 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
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2.19 Resultat per aktie
(i) Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:
• resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
• med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.
(ii) Resultat per aktie efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning av resultat
per aktie före utspädning genom att beakta:
• effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella stamaktier, och
• det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående vid en konvertering
av samtliga potentiella stamaktier.

2.21 Utdelningar
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i koncernens finansiella rapporter i den period
då utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare.

NOT 3
Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
(a) Immateriella tillgångar
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling av koncernens produkter är föremål för
bedömningar och uppskattningar. Kostnaderna redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier
är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas,
• koncernens avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem,
• det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,
• det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller
sälja dem finns tillgängliga, och
• de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
(b) Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2. Återvinningsvärden för
kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste
vissa uppskattningar göras. Beräkningen utgår från diskonterade kassaflödesprognoser baserade på budgetar
fastställda av ledningen för de kommande fem åren. Kassaflöden efter femårsperioden extrapoleras med en
långsiktig tillväxttakt. Tillväxttakten som används överensstämmer med branschprognoser.
(c) Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill i enlighet med
den redovisningsprincip som beskrivs i not 2. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har
fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras.
Beräkningen utgår från diskonterade kassaflödesprognoser baserade på budgetar fastställda av ledningen
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för de kommande fem åren. Kassaflöden efter femårsperioden extrapoleras med en långsiktig tillväxttakt.
Tillväxttakten som används överensstämmer med branschprognoser. Det redovisade värdet för goodwill
uppgår till 17 565 tkr per den 31 mars 2021 (17 565 tkr per den 31 mars 2020).
(d) Leasingavtalets längd
När leasingavtalets längd fastställs, beaktar ledningen all tillgänglig information som ger ett ekonomiskt
incitament att utnyttja en förlängningsoption, eller att inte utnyttja en option för att säga upp ett avtal.
Möjligheter att förlänga ett avtal inkluderas endast i leasingavtalets längd om det är rimligt att anta att
avtalet förlängs (eller inte avslutas).
Bedömningen omprövas om det uppstår någon väsentlig händelse eller förändring i omständigheter
som påverkar denna bedömning och förändringen är inom leasetagarens kontroll.

NOT 4

Segmentsinformation

Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:
Plejds verkställande direktör motsvarar högste verkställande beslutsfattare för koncernen och utvärderar
koncernens finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Verkställande direktör har fastställt
rörelsesegment baserat på den information som behandlas och som används som underlag för att fördela
resurser och utvärdera resultat. Verkställande direktör följer upp och utvärderar koncernen utifrån ett
rörelsesegment vilket är koncernen som helhet.
Den verkställande direktören använder främst rörelseresultatet i bedömningen av koncernens resultat.

Rörelseresultat

NOT 5

jan-mars 2021

jan-mars 2020

jan-dec 2020

11 296

3 151

25 331

Nettoomsättning

Intäkter
Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande direktör värderas de på samma sätt som
i koncernens rapport över totalresultat. Samtliga intäkterna redovisas vid en tidpunkt.
jan-mars 2021

jan-mars 2020

jan-dec 2020

Produkter för belysningsstyrning

74 203

43 508

208 995

SUMMA

74 203

43 508

208 995

Intäkter från externa kunder per typ av produkt och tjänst:

Intäkter från externa kunder fördelade per land,
baserat på var kunderna är lokaliserade:

jan-mars 2021

jan-mars 2020

jan-dec 2020

Sverige

63 198

42 180

198 615

Norge

9 063

762

8 006

Finland

1 618

566

2 245

324

0

129

74 203

43 508

208 995

Nederländerna
SUMMA
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NOT 6

Transaktioner med närstående

MODERBOLAGET

jan-mars 2021

jan-mars 2020

jan-dec 2020

Andel av inköp som skett från andra koncernföretag

6

8

7

Andel av försäljning som skett till andra koncernföretag

0

0

6

SUMMA

6

8

13

jan-mars 2021

jan-mars 2020

jan-dec 2020

Resultat per aktie före utspädning

0,82

0,30

1,89

Resultat per aktie efter utspädning

0,79

0,30

1,89

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används
vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning

8 753

3 085

19 357

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, TSEK

8 753

3 085

19 357

10 700 720

10 180 720

10 223 343

319 056

0

0

11 019 776

10 180 720

10 233 343

NOT 7

Resultat per aktie

Kronor

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie

Antal
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat
per aktie före utspädning
Justering för beräkning av resultat per aktie efter
utspädning avseende teckningsoptioner
Optioner
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som
använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning

NOT 8

Händelser efter delårsperiodens slut

Inga för bolaget väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut per den 31 mars 2021.
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NOT 9

Effekter vid övergång till

International Financial Reporting Standards (IFRS)
Delårsrapporten för det första kvartalet 2021 är Plejds första rapport som upprättas i enlighet med IFRS.
De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen för Plejd-koncernen
upprättats per den 31 mars 2021 och för den jämförande information som presenteras per den 31 mars
2020, per den 31 december 2020 samt vid upprättande av rapporten över periodens ingående finansiella
ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2020 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt
tidigare redovisningsprinciper för tidigare perioder med motsvarande poster enligt IFRS. Detta är första
gången Plejd publicerar en koncernredovisning varför det inte finns någon tidigare avgiven årsredovisning
eller delårsrapport innehållande en koncernredovisning enligt tidigare tillämpade principer att stämma av mot.
Inga avstämningar mellan tidigare tillämpade principer och IFRS presenteras således för Plejd-koncernen.
Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att
samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 31 mars 2020,
ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en
viss valmöjlighet.
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som
Plejd valt att tillämpa vid övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS.
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs
vid övergångstidpunkten till IFRS. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade
omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett
dotterföretag bildades eller förvärvades. Plejd har valt att nollställa alla ackumulerade omräkningsdifferenser
i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid tidpunkten för övergången till
IFRS per den 1 januari 2020.
Leasingavtal
a) Leasingavtal
När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde koncernen följande praktiska lösningar som tillåts i IFRS 1:
•
•
•
•
•

Nyttjanderätter har värderats till leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda eller upplupna
leasingavgifter hänförliga till avtalet per den 31 december 2019.
Samma diskonteringsränta har används på leasingportföljer med liknande egenskaper
Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingtid på mindre än 12 månader per 1 januari 2020
har redovisats som korttidsleasingavtal
Direkta anskaffningskostnader för nyttjanderätter har uteslutits vid övergången till IFRS, och
Historisk information har använts vid bedömningen av ett leasingavtals längd i de fall det finns optioner
att förlänga eller säga upp ett avtal.
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b) Övergångsbrygga
1 JANUARI 2020

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

17 565

0

17 565

Kundrelationer

0

0

0

Varumärken

0

0

0

885

0

885

55 176

0

55 176

0

9 969

9 969

0

0

0

11 304

-7 568

3 736

Andra långfristiga fordringar

79

0

79

Uppskjutna skattefordringar

4 757

0

4 757

6 597

0

6 597

10 369

0

10 369

20 663

0

20 663

0

0

0

680

0

680

2 028

-236

1 791

54 648

0

54 648

184 750

2 165

186 915

TKR

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Goodwill

Patent
Aktiverade utgifter för utveckling
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar med nyttjanderätt

b)

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

b)

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

SUMMA TILLGÅNGAR
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1 JANUARI 2020

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

1 527

0

1 527

176 004

0

176 004

-392

392

0

Balanserat resultat (Inklusive årets resultat)

-22 895

-392

-22 287

Summa eget kapital

155 244

0

155 244

TKR

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

b)

5 754

-5 754

0

Leasingskuld

b)

0

5 220

5 220

b)

0

2 699

2 699

Leverantörsskulder

17 895

0

17 895

Aktuell skatteskuld

573

0

573

Övriga skulder

2 117

0

2 117

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 167

0

3 167

184 750

2 165

186 915

Kortfristiga skulder
Leasingskuld

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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31 MARS 2020

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

17 032

532

17 565

Kundrelationer

0

0

0

Varumärken

0

0

0

864

0

864

58 843

0

58 843

0

8 987

8 987

0

0

0

10 906

-7 197

3 708

Andra långfristiga fordringar

72

0

72

Uppskjutna skattefordringar

4 757

0

4 757

0

0

0

14 393

0

14 393

27 254

0

27 254

0

0

0

1 292

0

1 292

2 075

-286

1 789

53 549

0

53 549

191 038

2 036

193 074

TKR

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Goodwill

a)

Patent
Aktiverade utgifter för utveckling
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar med nyttjanderätt

b)

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

b)

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

SUMMA TILLGÅNGAR
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31 MARS 2020

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

1 527

0

1 527

176 004

0

176 004

-61

455

394

-19 062

-140

-19 202

158 408

315

158 723

5 383

-5 383

0

0

4 443

4 443

0

2 635

2 635

Leverantörsskulder

18 405

0

18 405

Aktuell skatteskuld

-18

25

7

Övriga skulder

3 391

0

3 391

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 469

0

5 469

191 038

2 036

193 074

TKR

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat (Inklusive årets resultat)

a) b)

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leasingskuld
Kortfristiga skulder
Leasingskuld

b)

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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31 DECEMBER 2020

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

15 436

2 129

17 565

Kundrelationer

0

0

0

Varumärken

0

0

0

1 456

0

1 456

70 856

0

70 856

0

47 730

47 730

990

0

990

11 433

-6 085

5 348

Andra långfristiga fordringar

72

0

72

Uppskjutna skattefordringar

0

0

0

0

0

0

26 235

0

26 235

27 349

0

27 349

0

0

0

2 868

0

2 868

4 445

-2 855

1 590

Likvida medel

130 126

0

130 126

SUMMA TILLGÅNGAR

291 264

40 919

332 183

TKR

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Goodwill

a)

Patent
Aktiverade utgifter för utveckling
Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar med nyttjanderätt

b)

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

b)

Omsättningstillgångar
Varulager
Färdiga varor och handelsvaror
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

1 605

0

1 605

253 643

0

253 643

-30

392

262

-3 551

926

-2 625

251 568

1 318

252 886

4 271

-4 271

0

0

32 898

32 898

0

10 974

10 974

Leverantörsskulder

26 436

0

26 436

Aktuell skatteskuld

1 375

0

1 375

Övriga skulder

4 279

0

4 279

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 335

0

3 335

291 264

40 919

332 183

TKR

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat (Inklusive årets resultat)

a) b)

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leasingskuld
Kortfristiga skulder
Leasingskuld

b)

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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JANUARI-MARS 2020

TKR

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

b)

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Andel av resultat efter skatt från innehav
redovisade med kapitalandelsmetoden
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

a) b)

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

b)

Finansiella poster - netto
Resultat före skatt
Inkomstskatt

b)

Årets resultat

Resultaträkning
(enligt tidigare
redovisningsprinciper)

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

43 508

0

43 508

6 010

0

6 010

100

0

100

49 618

0

49 618

-20 968

0

-20 968

-7 448

273

-7 175

-14 709

0

-14 709

-64

0

-64

0

0

0

-3 633

82

-3 551

2 795

356

3 151

0

0

0

-25

-15

-41

-25

-15

-41

2 770

340

3 110

0

-25

-25

2 770

315

3 085

0

394

394

0

394

394

2 770

709

3 479

Övrigt totalresultat för året
Poster som kan komma att omklassificeras
till resultaträkningen
Valutakursdifferenser

b)

Övrigt totalresultat för året

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET
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Resultaträkning
(enligt tidigare
redovisningsprinciper)

Total effekt av
övergång till IFRS

Enligt IFRS

208 995

0

208 995

26 940

0

26 940

738

0

738

Summa rörelsens intäkter

236 672

0

236 672

Handelsvaror

-92 911

0

-92 911

-33 121

1 614

-31 507

-69 519

0

-69 519

-1 117

0

-1 117

0

0

0

-16 070

-217

-16 287

23 933

1 398

25 331

0

0

0

-267

-80

-347

-267

-80

-347

Resultat före skatt

23 666

1 318

24 983

Inkomstskatt

-5 626

0

-5 626

Årets resultat

18 039

1 318

19 357

0

262

262

0

262

262

18 039

1 580

19 619

TKR

Not

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Övriga externa kostnader

b)

Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Andel av resultat efter skatt från innehav
redovisade med kapitalandelsmetoden
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar

a) b)

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

b)

Finansiella poster - netto

Övrigt totalresultat för året
Poster som kan komma att omklassificeras
till resultaträkningen
Valutakursdifferenser

b)

Övrigt totalresultat för året

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET
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a) Posten goodwill är enligt IFRS en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod vilket medför att
posten inte minskas med årliga avskrivningar. Detta skiljer sig från tidigare redovisningsprinciper (K3)
där en ekonomisk livslängd om 10 år tidigare har tillämpats. Övergången till IAS 38 medför därför att
avskrivningar av goodwill under 2020 reverseras. Effekten på resultaträkningen för helåret 2020 till följd av
denna reversering uppgick till +2 129 tkr. Övergången till IFRS medför nytt krav för Plejd att testa goodwill
minst årligen för eventuellt nedskrivningsbehov. En eventuell nedskrivning redovisas i rörelseresultatet.
Posten har prövats för nedskrivningsbehov utifrån förhållanden som förelåg vid tidpunkten för övergång
till IFRS samt per 31 december 2020, inget nedskrivningsbehov har identifierats. Även känslighetsanalyser
visar att rimligt möjliga förändringar i väsentliga antaganden inte leder till något nedskrivningsbehov.
b) Vid övergången till IFRS 16 redovisar koncernen leasingskulder hänförliga till leasingavtal som tidigare
klassificerats som operationella leasingavtal i enlighet med reglerna i IFRS 16 Leasingavtal. Dessa skulder
har värderats till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter. Vid beräkningen har leasetagarens marginella
låneränta per den 1 januari 2020 använts. Leasetagarens vägda genomsnittliga marginella låneränta som
tillämpas för dessa leasingskulder per den 1 januari 2020 uppgick till 2 %. Ingångsbalansen per
2020-01-01 har till följd av IFRS 16 inneburit ökade leasingskulder om 7 919 tkr. Tillgångar med
nyttjanderätt har till följd av IFRS 16 redovisats om 9 969 tkr i ingångsbalansen 2020-01-01.
Nyttjanderätter har redovisats till den initiala leasingskulden justerat för förskottbetalningar. Förändringen
jämfört med tidigare operationella leasingåtaganden förklaras huvudsakligen av en ny bedömning
hänförligt till förlängningsoptioner samt applicerandet av de nya reglerna kring korttidsavtal och lågt
värde-avtal. I resultaträkningen avseende helåret 2020 uppgår den totala nettoeffekten på årets resultat
avseende leasingavtal till -811 tkr.
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NOT 10

Finansiella nyckeltal

Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS, presenterar Plejds finansiella nyckeltal
som inte definieras enligt IFRS, till exempel Bruttomarginal och EBIDA. Dessa alternativa nyckeltal anses
vara viktiga resultat och prestationsindikationer för investerare och andra användare av delårsrapporten.
De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, den finansiella
information som upprättats i enlighet med IFRS. Plejd-koncernens definitioner av dessa mått som inte
definieras enligt IFRS beskrivs i denna not.
Nyckeltal

Definition

Syfte

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före skatt exklusive finansnetto

Följa resultatutvecklingen i koncernen

EBITDA

Rörelseresultat exklusive
av- och nedskrivningar

Följa resultatutvecklingen i koncernen

Bruttomarginalprocent

Bruttomarginalprocent =
bruttovinst / omsättning

Följa omsättningen i förhållande till
direkta kostnader för produkter

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut i
förhållande till balansomslutningen
vid periodens slut

Följa koncernens långsiktiga
betalningsförmåga

Likvida medel

Kassa samt banktillgångar

Följa koncernens kortsiktiga
betalningsförmåga

Antal anställda

Antal anställda under perioden.
Posten inkluderar deltidsanställda.

Följa koncernens tillväxt i antal anställda

Kommande rapporttillfällen
•

Rapport för andra kvartalet 2021 publiceras den 30 juli 2021.

•

Rapport för tredje kvartalet 2021 publiceras den 29 oktober 2021.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
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