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ÅnSREDoVISNING
för

Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

Styrelsen och verkställande direktören får håirmed avlämna årsredovisning fär räkenskapsåret
2012-01-ot -- 2012-12-31.

Innehåll Sida

- fürvaltningsberättelse

- resultaträkning

- balansrälcring
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Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

FÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE

Ä¡sredovisningen 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 genomftira installationer och konsultuppdrag av

relaterade system.

Flerårsjämförelse*

Nettoomsättning

Res. efter finansiella poster

Balansomslutning

Soliditet (%)

2012
I t2t 571

-t 823 s34

4 519 308

79,8yo

20tt
18 874

-t t96 437

4 353 892
93,40/o

2010
0

-409 894

881 382

7l,lo/o

2009
0

-2 490

t76 872

55,7yo

*Defi nitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar

Investeringar
.Å¡ets investeringar består av kostnader flor att utveckla system och produkter inom elektronik.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 50,06yo av Tansaki AIì, org nr 556780-1922.

Inga inköp eller fürsäljningar skett mellan bolagen.

Väsentliga håindelser under räkenskapsåret
Under 2012 färdigutvecklades ftirsta versionen av systemet och testades tillsammans med några viktiga

referenskunder. Resultaten från dessa utvärderingar är mycket goda vilket stärker vår position inftir 2013.

Bolaget ftiljer sin ftjrväntade utveckling där 2013 ftirväntas bli startskottet for en kommande period av god

ftirsälj ningstillväxt.

Under året har en nyemission genomfürts varvid 21 700 aktier tecknats till en teckningskurs på 83 kronor

per aktie. Totalt tillfttrt kapital uppgår till 1 806 060 kr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Försäljningen har kommit igång enligt planerna och vi ser fram emot en fortsatt god utveckling.

Bolagets förväntade framtida utveckling
Bolaget lämnar teknikutvecklingsfasen och påbörjar den planerade tillväxtfasen. Under 2013 riktas

ftirsäljningsaktiviteterna mot ett premiumsegment. Målsättningen är att nå god lönsamhet inom detta

segment innan nästa steg mot nya marknader tas. 
- è '
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Plejd,4.B
Org.nr. 556790-9477

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans fìirfogande står

balanserad fürlust
överkursfond
årets ftirlust

3 426323

Styrelsen füreslår att

i ny räkning överftires

3 426323

Beträffande bolagets resultat och ställning i öwigt hänvisas till efterffiljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

-670 139

5 919 996
-r 823 534

3 426323

)
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Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Material och underleverantörer

Öwiga extema kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från öwiga värdepapper och fordringar

Ränteintäkter

Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not
2012-01-0t
2012-12-3t

r 12t 57t

t r21 57t

-r 057 996
-980 309

-856 148

-2 894 4s3

-1 772 882

-3 457

4 973

-52 t68
-50 6s2

-1823 534

-1 823 534

2011-01-01

20tt-12-31

t8 874

18 874

0

-671 86r
-509 715

-1 181 576

-r t62 702

0

282
-34 0t7

-33 735

-1 t96 437

-t 196 437

1

è.
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Plejd AB
Org.rn. 556790-9477

BALANSRAKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader

Patent

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Oms ättningstillgångar

Kortfristi ga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intälter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

ST]MMA TILLGÅNGAR

Not
2012-12-31

3 593 48t
226 975

3 820 456

3s 500

35 s00

3 8s5 956

38 383

42 287

43 s89

t24 259

539 093

663 352

4 s19 308

20tl-12-31

I 566 437

131 374

| 697 81t

35 500

35 500

I 733 311

0

80 365

132 889

2r3 2s4

2 407 327

2 620 s8t

4353 892 9

2

3
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Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

BALANSNÄl(NINC

EGET KÄPITAL OCH SKT]LDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller ftirlust
Â¡ets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Öwiga skulder

Upplupna kostnader och fürutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

STJMMA EGET KAPITAL OCH SKT]LDER

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Ansvarsftirbindelser

Not

4

2012-12-31

t75 474

6 036

181 510

s 9t9 996

-670 139

-1 823 534

3 426 323

3 607 833

51 320

54 897

407 2s8

513 475

4 519 308

Inga

20tt-12-31

159 810

0

159 810

4 t40 636

526 298
-t 196 437

3 470 497

3 630 307

500 000

500 000

tr2 83r
37 928
72 826

223 585

4353 892

lnga

5

6

398 000

398 000

Ingalnga

Ot
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Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

TILLAGGSUPPLYSNINGAR

ALLMANNA T]PPLYSNINGAR

Re d ovi s n i n g sp r i n c ip e r
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och

allmärura råd från Bokftiringsnämnden. När allmänna råd från Bokftiringsnämnden saknas har vägledning

hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av Far. När så är

fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principema är oftirändrade jämftirt med füregående år.

Vär d e r ingsp r in c ip e r m. m.

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

Immaterie I I a an I ä ggnin gs ti I I gångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag fijr erhållna bidrag ftir
utvecklingskostnader. Inga avskrivningar har gjorts under verksamhetsåret.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intìiktsredovìsning
Intäkter für installationer och leveranser redovisas i den period som arbetet och leveransen utffirs.

lnkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Koncernfirhållanden
Bolaget är dotterbolag till Tansaki AB, Org. nr 556780-1922

Moderbolaget àger 50.06 % av aktierna.

Definítìon av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning tL¿
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Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

TILLAGGSUPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Personal 2012

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till
en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit
varav kvinnor

2303 802
614 174

2917 976

I 566 437

2 027 044

3 593 481

3 s93 481

2012-12-31

13t 374

9s 601

226 97s

226 975

20tl

1 115 819

321 105

r 436 924

560 41 1

t 006 026

I s66 437

I 566 437

20tt-12-31

56 553

74 82r

t3t 374

t3t 374

6,0

1,0

5,0

1,0

Löner, ersöttningør m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med

ftiljande belopp:

Av årets löner och sociala kostnader, med avdrag fìir erhållna lönebidrag, har totalt 1 959 044 kr akfiverats

som utgift er für utvecklingsarbetet.

Not 2 Balanserade utvecklingskostnader 2012-12-31 20lt-12-31

Löner och ersättningar

Sociala kostnader

Summa

Ingående anskaffningsvärde

Under året aktiverade kostnader

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Inga avskrivningar har gjorts under verksamhetsåret.

Not 3 Patent

lngående anskaffningsvärde

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Inga avskrivningar har gjorts under verksamhetsåret
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Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 4 Eget kapital

Belopp vid årets ingång

Nyemission

Resultatdisp. enl. beslut av

årsstämma:

Ej registrerat aktiekapital

Årets forlust

Belopp vid årets utgång

6 036

t7s 474 6036 s 919 996

2012-12-31
938 683

Äntal aktier
159 810

ls 664

174 474

2012-12-31

102 000

296 000

Ansamlad

förlust

-670 139

-r 823 534

-2 493 673

20ll-12-31
938 682

Kvotvärde per aktie

1

I
1

20ll-12-31

102 000

398 000

Aktiekapital

ts9 810

t5 664

Ej reg.

aktiekap

Overkurs

fond

4 r40 636

1 779 360

Styrelsen har 2012-12-19 beslutat om att utställa högst 2000 teckningsoptioner. Premien für
teckningsoptionerna uppgår till 9 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption berättigar till
nyteckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 1 10 kr per aktie. Teckning av aktie ska ske senast

20 1 6-0 1 -0 1 . I 7 7 0 teckningsoptioner har tecknats per 2012-12-31 .

Not 5 Upplysningar om aktiekapital

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:

Antal/värde vid årets ingång

Nyemission

Antal/värde vid årets utgång

Not 6 Långfristiga skulder

Amortering inom 1 år

Amortering inom 2 till5 år

398 000 s00 000

Bolaget har utöver per l2l23l utnytjad kredit en beviljad kredit om ytterligare 500 tkr. Krediten har

utnyttjats under 2013 och kommer att amorteras på 5 år. C .
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PlcJd AB
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Bcngt AlmstrÜm

Aulcoriserad revisor

B¡bak Esfahani

Verkstållande dirchör

Min rcvisionsbciättelse har l[mnas dcn
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REVISIONSBERATTELSE

Till årsstämman i Plejd AB
Org.nr. 556790-9477

Rapport om årsredovisningen

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen fiir Plejd AB ftir år
2012.

Slyrelsens och verkställande dírektörens ansvar Jör
årsredovìsníngen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret ftir att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och ftjr den intema kontroll som styrelsen och
verkstãllande direktören bedömer ãr nödvändig Íìir att upprätta en

årsredovisning som inte innebåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revìsorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på gnrndval av min
revision. Jag har utftif revisionen enligt Intemational Standards on

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder käver att
jag ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen Íìir att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i ârsredovisningen.

Revisom väljer vilka åtgärder som ska utfiiras, bland annat genom att
bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intema kontrollen
som är relevanta fìir hur bolaget upprättar årsredovisningen Íìir att ge

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hânsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets intema kontroll. En

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens

och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

aftahnden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av Plejd ABs finansiella ställning per den 3 I
december 2012 och av dess finansiella resultat Íìir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är Íìirenlig med

årsredovi sningens övri ga delar.
Jag tillstyrker därftir att årsstämman fastställer resultaträkningen och

balansrãkningen.

revislon I skatt I redovisning

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även ut{ärt en

¡evision av ftirslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
fìirlust sarnt styrelsens och verkställande direktörens Íiirvaltning ftir
Plejd AB for âr 2012.
Styrelsens oclt verkslälla nde direktärens ansva r

Det är styrelsen som har ansvaret fär fijrslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller ÍÌirlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret Íìir färvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisonts ansvor

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om fijrslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller fti¡lust och om
ftirvaltningen pâ grundval av min revision. Jag har utÍÌirt revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.

Sorn underlag fär mitt uttalande om styrelsens ftirslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller färlust har jag granskat

onr färslaget är ftirenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag Íìir mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver min
revision av års¡edovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
ftirhållanden i bolaget ftir att kunna bedörna om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som gmnd ftir mina uttalanden.

Uftalanden

Jag tillstyrker att årsstämman behandlar färlusten enli$ ftirslaget i
ÍÌirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret.

Göteborg den l8 april 2013

ß"^+ tQ.-.t'-,
Bengt Almström

Auktoriserad revisor

Synneby är medtem i Nexia tnternational, ett globatt nätverk av oberoende revisoreT och konsutter ffi


