
ÅRSREDOVISNING 

tör 

Plejd AB 

Org.m.556790-9477 

Styrelsen och verkställande direktören fAr härmed avlämna årsredovisning for räkenskapsåret 
2011-01-01 - 2011-12-31. 

InnchAlI 

- fbrvaltningsberättelse 
- resultaträkning 
- balansräkning 
- ställda säkerheter och ansvarsllirbindelser 
- tiltltggsupplysningar 
- underskrifter 
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Plejd AB 
O'g.nr. 556790-9477 

FÖ RV A L T N IN G S8 E R Ä T TEL S E  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 
Företagets verksamhet är utvckling av hårdvara, applikationer och system inom underhållnings· samt 
komfortelektronik, såsom styrning av tv, stereo, ljus samt genomrora installationer och konsultuppdrag av 
relaterade system. 

Flerårsjärn ftjrelsc· 
2011 2010 2009 

Nettoomsättning 1 8 874 O O 
Res. efter finansiella poster -1 196437 -409 894 -2 490 
Balansomslutning 4 353 892 881 382 176 872 
Soliditet (%) 83,4% 71,1% 55,1% 

-Definitioner av nyekeltal, se tillAggsupplysningar 

Investeringar 
Arets investeringar består av kostnader flSr att utveckla system och produkter inom elektronik. 

Ägarf'OrhAllanden 
Bolaget ägs till 53,8% av Tansaki AB, org nr 556780·1922. 
Inga inköp eller försäljningar skett mellan bolagen. 

Väsentliga händelser under rlikenskapsåret 
Bolaget fortsätter med utvecklingsarbetet och räknar med att kunna lansera produkten under 2012. 

Resultatdisposition 

Förslag till disposition av bolagets vinst 

Till årsstämmans flSrfogande står 
balanserad vinst 
årets flSrlust 

Styrelsen föresiAr att 
i ny räkning överföres 

4 666934 
-1 196437 

3470497 

3 4 70 497 

3470 497 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat· och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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])Iejd All 

Org.nr.556790-9477  

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-0\ 

Not 2011-12-31 2010-12-3\ 

Rörelsens intlikter m.m. 
Nettoomsättning 18 874 O 
Övriga rörelseintäkter O 86966 

1 8 874 86966 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader - 67\ 861 -212 550 
Personalkostnader -5 09 715 -28431 7 

- l  1 81 576 -496867 

Rörelseresultat -l 162 702 -409901 

Rcsult'lIt frAn finansiella poster 
Ränteintäkter 282  7 
Räntekostnader -34 01 7 O 

-33 7 3 5  7 

Resultat efter finansiella poster -l 19643 7 -409 894 

Årets resultat -\ 196437 - 409894 �-
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Plejd AB 
Org.nr. 556790-94 77 

BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31 

Not 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anliiggningstillgAngar 
Balanserade utgifter fbr forskningsarbeten mm 2 I 566 437 560411 
Patent 3 131 374 56 553 

1 697 811 616964 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar 35500 O 

35500 O 

Summa anliiggningstillgAngar 1 733 311 616964 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar O 16000 
Övriga fordringar 80 365 173 64 7 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 132 889 23491 

213 254 213 138 

Kassa och bank 2 407 327 51280 

Summa omsättningstillgångar 2 620581 264 418 

SUMMA TILLGÅNGAR 4353892 881382 �. 
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PI.jd AB 
Org.nr. 556790-9477 

BALANSRÄKNING 2011-12-31 2010-12-31 

Not 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 4 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 5 159 810 100 000 

159 81 0 100 000 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller flklust 4 666 934 936 192 
Arets resultat -I 196437 -409 894 

3470497 526 298 

Summa eget kapital 3 630 307 626298 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 500 000 O 

Summa lAngfristiga skulder 500 000 O 

Kortfristig. skulder 
Förskott från kunder O 1 2 800 
Leverantörsskulder 112 831 123 252 
Övriga skulder 37 928 8 5 14 
Upplupna kostnader och tbrutbetalda intäJ..'1er 72 826 11051 8 

Summa kortfristiga skulder 223 585 255 084 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4353 892 881382 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsrorbindelser Inga Inga 
�, 
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PI.jd AB 
Org.nr. 556790-9477  

TIL LÄG GS UPPLYSNINGAR 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovislli"gspri"ciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och 
allmHnna råd från Bokiliringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga rall från uttalanden av Far. När så är 
fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförtindrade jämrurt med föregående år. 

V(;rtleriltgsprittciper m.lII. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anSkaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Immateriella a"ltigg"ingstillglmgar 

lmmateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag ffir erhållna bidrag f6r 
utvecklingskostnader. Inga avskrivningar har gjOrlS under verksamhetsåret. 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

/11 tfiktsrello vis" illg 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer an erhållas. 

KOllcer"prl,lIl1tmdell 

Bolaget är dotterbolag till Tansaki AB, Org. nr 556780-192 2. 
Moderbolaget äger 53,8 % av aktierna. 

Defillitioll av lIyckellal 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 
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Plejd AB 
Org.nr.556790-94 7 7  

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

UPPLYSNINGAR Tn.L ENSKILDA POSTER 

Not l Personal 

Me(/e/(",'al UIIStiil/(/(I 

2011 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda Ilärvarotimmar relaterade till 
en non11al arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 
varav kvinnor 

LiJIler, erslitlll;lIg(lr m.m. 

5,0 
1,0 

L�ner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med 
fUljande belopp: 

U)ner och ersättningar 
Sociala kostnader 
Summa 

l 115 819 
32 1 105 

l 436924 

2010 

2,0 
1,0 

200 000 
66598 

266598 

Av årets löner och sociala kostnader, med avdrag fUr erhållna l�nebidrag. har totalt 815.059:- aktiverats 
som utgifter fUr utve<.:klingsarbetet. 

Not 2 Balanserade utgifter fOr forskningsarbeten m.m. 

Ingående anskaffningsvärde 
Under året aktiverade kostnader 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Lnga avskrivningar har gjorts under verksamhetsåret. 

Not 3 Patent 

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Utgående redovisat värde 

Inga avskrivningar har gjorts under verksamhetsåret. 
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2011-12-31 

560411 
l 006 026 

l 566437 

l 566437 

2011-12-31 

56 553 
74821 

131374 

131374 

2010-12-31 

5332 0 
5 07 091 

560411 

560411 

2010-12-31 

O 
56 553 

56 553 

56 553 
� 



PI.jd AB 

0'g.m. 556790-9477 

T ILLÄGG S UPPL YSNING A R 

Not 4 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Nyemission 
Överkursfond 
Arets förlust 
Belopp vid årets utgång 

Not 5 Upplysningar om aktiekallital 

Antal/värde vid årets ingång 
Nyemission 
Antal/värde vid årets utgång 

Göteborg 2012-03-12 

Aktiekapital 

100000 
59810 

159810 

Martin Andersson 

Erik Calissendorff 

Min revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2012. 

Bengt Almström 
Auktoriserad revisor 
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Antal aktier 

100 000 
59810 

159810 

abak Esfahani 
Verkställande direktör 

Fritt eget kapital 

526298 

4 140 636 
-1 196437 

3 470497 

KvotvArde per aktie 

1 



REVISIONSBERÄTIELSE 

Till årsstämman i Plejd AB 

Org.nr. 556790-9477 

Rapport om irsrcdovisningen 

Jag har reviderat årsredovisningen for Plejd AB ror år 20 I I . 

StyrelselIs och verks,ällu"de direktörelIs alls"ar för drsredm';sIIillgell 

synneby 
revision I skatt t redovisning 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret fOr all upprätta en årsredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings lagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig fOr att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Re,';so",s allSI'ur 

Mitt ansvar är att unala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfön revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
jag fOljer yrkesctiska krav samt planerar och utfor revisionen for all uppnå rimlig säkerhet all 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar all genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
infonnation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utforas, bland annat genom all 
bedöma riskerna fOr väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta ror hur bolaget upprättar årsredovisningen fOr att ge en rättvisande bild i syfte att utfonna 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verksttiilande direktörens uppskattningar i redovisningen,liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ror mina 
uttalanden. 

Uttala"de" 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Plejd ASs finansiella ställning per den 31 december 2011 
och av dess finansiella resultat ror året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är rorenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därror au årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 
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synneby 
revision I skatt I redovisning 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller reflus! samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning for Plejd AB fOr år 
2011. 

Styrelse"s oc" verkstöllande direktörens ans.'ar 

Dct är styrelsen som har ansvaret for fOrslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOrlusl, 
och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret får fO rvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Rel,i,'iorIlS U"SI'ur 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller rerlusl och om fdrvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfOn revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för min uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller fOrlust har jag granskat om fOrslaget är forenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget fOr all kunna bedöma om någon 
sty relseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annal sätt har handlat i strid med 
aktiebolags lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att dc revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttala"de" 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt fOrslaget i fOrvaltningsberänelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet fOr räkenskapsåret. 

Göteborg den 12 mars 2012 

Bengt Almström 
Auktoriserad revisor 
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