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Plejd AB 
Org.nr. 556 790-94 77 

FÖRVALT NINGSBERÄTTELSE 
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 genomföra installationer och konsultuppdrag av relaterade 
system. 
Flerårsjämförelse* 

2015 2014 2013 2012 2011 
Nettoomsättning 3 106 166 2 735 583 l 758 134 I 121 5 71 18 8 74 

Res. efter finansiella poster -201 562 -I 128 224 -3 194 528 -1 823 534 -I 196 43 7 

Balansomslutning 9 386 326 485 7962 3 033 652 4 519 308 4 353892 

Soliditet (%) 68 ,25 56,54 48,01 79,83 

'Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 

Investeringar 
Årets investeringar består främst av balanserade utvecklingskostnader för att ta Bolagets nya produktserie inom 
professionell smart belysning till marknaden. 
Ägarförhållanden 
Bolaget ägs av 24 olika intressenter varav de största med en ägarandel på över 10 % är: 
Tansaki AB med 1 7,48 % 

Almi InvestAB med 16.64%, 
Almi invest Fond SI AB med 11, 79% 

Petter Wingstrand med 11,16 % 

Babak Esfahani med 10 ,1 7 % 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

83,38 

För Bolagets nuvarande verksamhet mot marknaden för superyachter säkrade Bolaget under året ett exklusivt samarbets 
och licensavtal med den största system integratören på marknaden. Genom detta avtal säkerställer Bolaget ett 
kassaflöde, vidareutveckling av systemet och en mycket god möjlighet att få ett brett genomslag på marknaden. Inom 
det nya produktområdet för smart belysning närmar sig Bolaget lansering av dom första produkterna och har initialt fått 
en mycket god respons från marknaden främst efter två mycket lyckade mässor. Bolaget planerar att lansera en bredare 
produktserie på marknaden under 2016 och därefter se fram emot en god tillväxt. 
Forskning och utveckling 
Majoriteten av den forskning och utveckling som skett under räkenskapsåret har varit i avseende att ta fram en 
teknikbas för det nya produktområdet inom smart belysning. En teknikbas som under kommande räkenskapsår kommer "'" 
leda till ett antal nya produkter med stor marknadspotential 
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PlejdAB 
Org.nr.556790-9477 

Resultatdisposition 

Förslag till disposition av bolagets vinst 

Till årsstämmans förfogande står 

balanserad i'6rlust 

överkursfond 

årets i'6rlust 

Styrelsen föreslår att 

i ny räkning överi'6res 

-6 789 6 71 

13 046 490 

-201562 

6 055 257 

6 055 25 7 

6 055 257 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 

'" 
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PlejdAB 
Org.nr . 556 790-94 77 

RESULTATRÄKNING 2015-01-01 2014-01-01 
Not 2015-12-31 2014-12-31 

Rörelsens intäkter m.m. 
Nettoomsättning 3 106 166 2 735 583 

Aktiverat arbete för egen räkning 3 015 801 1 383 614 

Övriga rörelseintäkter 124 489 115 509 

6 246 456 4 234 706 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror -1 090 953 -2 007 778 

Övriga externa kostnader 2 -2 961 861 -1 408 329 

Personalkostnader 3 -1 811 921 -1 395 700 

Avskrivn . på immateriella anläggningstillgångar -499 313 -438 519 

Övriga rörelsekostnader O -222 

-6 364 048 -5 250 548 

Rörelseresultat -117 592 -1 015 842 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter 9 663 3 889 

Räntekostnader -93 633 -116 271 

-83 9 70 -112 382 

Resultat efter finansiella poster -201 562 -I 128 224 

Resultat rore skatt -20 I 562 -1 128 224 

Skatt på årets resultat 4 O O 

Arets resultat - 201 562 -1128224"-'1. 
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PlejdAB 
Org.nr.556790-9477 

BALANSRÄKNING 2015-12-31 2014-12-31 
Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m. 5 5 727 534 3 216 126 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 6 
liknande rättigheter 252 276 247 196 

5 979810 3 463 322 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 7 50 000 50 000 

Andra långfristiga fordringar 50800 50800 

100800 100800 

Summa anläggningstillgångar 6 080 610 3 564 122 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 229 092 567 011 

Ö vriga fordringar 155857 265 404 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59 088 141 324 

444 037 973 739 

Kassa och bank 
Kassa och bank 2 861 679 320 101 

Summa kassa och bank 2 861 679 320 101 

Summa omsättningstillgångar 3305 716 1 293840 

SUMMA TILLGÅNGAR 9 386 326 4857962oM. 
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PlejdAB 
Org.nr. 556790-9477 

BALANSRÄKNING 2015-12-31 2014-12-31 
Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 8 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital ( 351 050 aktier) 9 351 050 257 117 

351 050 257 117 

Fritt eget kapital 
Överkurs fond 13 046 490 9 279 651 

Balanserat resultat -6 789 671 -5 661 447 

Arets resultat -20 I 562 -1 128 224 

6 055 257 2 489 980 

.. 

Summa eget kapital 6 406 307 2 747 097 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 10 1499 011 796 396 

Summa långfristiga skulder 1499 011 796 396 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 10 309 265 321 145 

Förskott frän kunder 503692 O 
Leverantörsskulder 127 947 719 190 

Skulder till koncernföretag 47 600 47 600 

Skatteskulder 18 183 9 607 

Övriga skulder 147 969 40 870 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 326352 176057 

Summa kortfristiga skulder I 481 008 1 314 469 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 386326 4 857962 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter 

Panter och därmed jämmrliga säkerheter 
som bar ställts mr egna skulder 

Företagsinteckningar 3 000 000 O 
3 000 000 O 

Ansvarsförbindelser Inga Inga"" 
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PlejdAB 
Org.nr. 556790-9477 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning. 

Principerna är oflirändrade jämfört med föregående år. 

Värderingsprinciper 

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

ÖVriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffuingsvärden om inget annat anges nedan. 

!ntäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade 
rabatter. 

Varuförsäljning 
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överflirt de väsentliga risker och fönmåner som är 
förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning. 

Intäkter från flirsäljning av varor som inte har några betydande serviceflirpliktelser redovisas vid levereras. 

Tjänster 
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när Dänsterna tillhandahålls. 

Royalty 
Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. 

Pågående tjänsteuppdrag 
Uppdrag på löpande räkning 
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utfOrs och material levereras eller 
flirbrukas. 

Uppdrag till fast pris 
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. När 
utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillflirlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt 
fardigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som 
har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till fardigställandegraden. 

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillflirlitligt sätt redovisas intäkter bara i den mån uppdragsutgifter 
har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer. 

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den M. 
befarade förlusten omgående i resultatet. 
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PlejdAB 
Org.nr.556790-9477 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffuingsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. 
Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Balanserade utvecklingskostnader 

Patent 

Antal är 

8 
8 

Avskrivningar sker med l2,5% per år då bolaget bedömer att denna avskrivningstakt bäst reflekterar den verkliga 
livslängden på de system och produkter som utvecklats. Bolaget investerar kontinuerligt i att förbättra och underh ålla 
tillgångarna och dessa bedöms generera intäkter under h ela avskrivningstiden och således anses en avskrivningstid 
överstigande 5 år vara motiverad. 

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
Aktiveringsmodellen 

Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som 
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att 

fardigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget h ar förutsättningar att använda 
eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att fardigställa den immateriella tillgången så att den kan 
användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och 

för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera 
framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är h änförliga till 
tillgången under dess utveckling. 

I anskaffuingsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en 
lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader. 

Finansiella instrument 
Anskaffuingsvärdevärdering 

Bolaget tillämpar kapitel ll, värdering till anskaffningsvärde. 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar, kortfristiga 
placeringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erh ålla kassaflöden från 
instrumentet h ar löpt ut eller överförts och bolaget h ar överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna h ar reglerats ener på annat sätt 
upph ört. 

Leasing 
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
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PlejdAB 
Org.nr.556 790-94 77 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Inkomstskatt 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Ersättningar till anställda 
Pensioner 

Avgiftsbestärnda pensionsplaner 
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen 
det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande 
afflirshändelsen. 

Offentliga hidrag 
Offentligt bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att få. 

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade bidrag, intäktsförs när 
villkoren för att få bidraget uppfYllts, det vill säga oftast i samband med att bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är 
förenade med krav på framtida prestation, så kallade vilLkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs 
därefter när prestationen utförs. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 1 Inköp och fOrsäljning inom koncernen 

Koncerninterna inköp eller försäljningar har ej förekommit. "'" 
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PlejdAB 
Org.nr.556790-9477 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Not 2 Leasingavtal - Operationell leasing 
leasetagare 

Under äret har företagets leasingavgifter 

uppgått ti II 

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal, 

förfaller till betalning enligt följande: 

Inom 1 år 

Mellan 2 till 5 år 

Senare än 5 är 

2015 

228 181 

236 362 

O 
O 

236 362 

2014 

222 950 

228 181 

O 
O 

228 181 

Företagets leasingkostnader avser hyra av kontorslokal. Kontraktet löper på 1 år i taget med 3 månaders 
uppsägningstid. 

Not 3 Personal 

Medelantal anställda 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget 
betalda 

närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 

varav kvinnor 

varav män 

Löner, ersättningar m.m. 
Löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader har utgått med följande 
belopp: 

Löner och ersättningar 

Pensionskostnader 

Sociala kostnader 

Summa 
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2015 

4,00 

0,00 

4,00 

1 417 660 

35 351 

350 115 

1 803 126 

2014 

3,50 

0,00 

3,50 

1 008 773 

39 062 

275820 

l 323 655""" 



PlejdAB 
Org.nr. 556790-9477 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Not 4 Skatt pä ärets resultat 

Aktuell skatt 

Avstämning av effektiv skatt 

Resultat fåre skatt 

Skattekostnad 22,00% 

Skatteeffekt av: 

Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
I år uppkomna underskottsavdrag 
Summa 

2015 

o 
o 

-201 562 

44 344 

-4 008 
14 

-40 349 
o 

2014 

o 
o 

-1 128 224 

248 209 

-3 891 
3 

-244 322 
o 

Bolaget deklarerar per balansdagen ett ackumelerat underskottsavdrag om 7 888 tkr. Någon uppskjuten 
skattefordran hänfårJig underskottet redovisas inte. 

NotS Balanserade utvecklingskostnader 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffhingsvärde 3 617 045 2 274 103 
Under året aktiverade kostnader 2966932 I 342942 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 583977 3 617 045 

Ingående avskrivningar -400919 O 
Arets avskrivningar -455 524 -400919 
Utgående ackumulerade avskrivningar -856 443 -400919 
Utgående redovisat värde 5 727 534 3 216 126 

Not 6 Patent 2015-12-31 2014-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 315 374 274 702 
Inköp 48 869 40 672 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 364 243 315 374 
Arets avskrivningar -43 789 -37 600 
Utgående ackumulerade avskrivningar -III 967 -68 178 
Utgående redovisat värde 252 276 247 196.v. 
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PlejdAB 
Org.nr. 556790-9477 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Not 7 Andelar i koncernföretag 

Företag 

Organisationsnummer 
Plejd Services AB 
556913-1443 

Säte 

Göteborg 

Uppgifter om eget kapital och resultat 
Plejd Services AB 

Uppgifter om eget kapital & resultat per 141231 

Not 8 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång 

Nyemission 

Årets förlust 

Belopp vid årets utgång 

Aktiekapital 

257 117 

93 933 

351 050 

Antal/Kap. 

andel % 
100 

2015-12-31 2014-12-31 

Redovisat Redovisat 

värde värde 
50 000 50 000 

50 000 50 000 

Eget kapital Resultat 
47 600 -I 200 

Överkursfond Ansamlad 
förlust 

9 279 651 -6 789 671 

3 766 839 

-201 562 

13 046 490 -6 991 233 

Styrelsen har stalIt ut teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättig<rr till nyteckning av I aktie i bolaget. 
Vid årsredovisningens avlämnande finns totalt 12 300 optioner utestående vilka ger rätt till aktieteckning 
perioden 2017-01-01 -- 2017-02-01 . 

Not 9 Upplysningar om aktiekapital 

Antal aktier 

Antal/värde vid årets ingång 257 317 

Nyemission 93 933 

Antal/värde vid årets utgång 351 050 

Not 10 Långfristiga skulder 2015-12-31 

Amortering inom I år 309 265 
Amortering inom 2 till 5 år 1 499 011 

l 808 276 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Koncernfljrhållanden 

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ARL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. 

Definition av nyckel/al 

Soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning oI"V 
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Kvotvärde per 
aktie 

1,00 

1,00 

1,00 

2014-12-31 

321 145 

796 396 

I 117 541 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Göteborg 2016-01-08 
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A oriserad revisor 
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REVISIONSBERÄ TTELSE 

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

RJPPOI t om JI srerIovisningen 

Jag har utfört en revision av arsredovisningen för Plejd AB (ör år 2015. 

St Ylclsells orll ve kstdllJndc dircklorClls ,JnSV,Jr f lil 

JrsrcdOvisllllrgl'n 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta en arsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

arsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen OC1 

verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehaller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

R('vi�orn5 ilnSVJr 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen pa grundval av min 

revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing och god revisions sed i Sverige. Dessa standarder kräver a:t 

jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att arsredovisningen inte innehåller väsentliga 

felC'lktieheter. 

En revision innefattar att genom olika atgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i arsredovisningen. 

Revisorn väljer vilka atgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare 

sig dessa beror pä oegentligheter eller pä fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 

som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att 

ge en rättvisande bild i syfte att utforma 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 ocksä en utvärdering av ändamalsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har 'lnv::ints och av rimligheten i 

styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 

redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i arsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

UtliJl<lndcn 

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med 

arsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Plejd ABs finansiella ställning per den 31 december 

2015 och av dess finansiella resultat för aret enligt 

arsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

arsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att arsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen. 

._---

RS�A 

Rapport om iJndrJ klilv C'flligt l<lgiJl och amlr a forfilttllll'g<H 

Utöver min revision av arsredovisningen har jag även utfört en 

revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

Plejd AB tör ar 2015. 

Styr elsens ocll ver kstJII;mlle direktOI cn� ,1IlWJI 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen. 

ReVisorns iJnSVJI 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min 

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut. atgärder 

och förhållanden i bOlaget tör att kunna bedöma om nagon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Jag har även granskat om nagon styrelseledamot eller 

verkställande direktören pa annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

UttJIJndcn 

Jag tillstyrker att arsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsaret. 

Göteborg den 8 januari 2016 

�0--Auktoriserad revisor 


