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Styrelsen och verkställande direktören för Plejd AB avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. 
  
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  
  
Förvaltningsberättelse 
  
  
Information om verksamheten 
Bolaget utvecklar och säljer produkter inom smart belysningsstyrning. Med stora fördelar för både 
elektriker och slutkund har produkterna snabbt blivit populära och ett förstahandsval i dom flesta fall för 
svenska elektriker. Elektrikern får en enklare installation genom att kunna använda trådlös teknik för att 
lösa problematisk kabeldragning, merförsäljningsmöjligheter genom nöjdare slutkunder som vill bygga ut 
sina Plejdsystem och kunna möta den stora kommande efterfrågan på smart belysningsstyrning utan att 
behöva lära sig komplexa och dyra alternativa system. Slutkunden får många funktioner såsom 
scenariosyrning, appstyrning, röststyrning och kan schemalägga sin belysning t.ex. fasaden som 
automatiskt kan tändas och släckas med solens upp och nedgång. Genom fokus på användarvänlighet och 
full kontroll på hela upplevelsen genom att utveckla all teknik in-house har bolaget som ambition att vara 
med och leda övergången till smart uppkopplad belysningsstyrning.   
Företaget har sitt säte i Mölndal. 
  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Det var ett händelserikt år för bolaget, genom en nyemission på 40,4 mkr stärkte bolaget kassan för en 
offensiv expansion i norden och påbörjad satsning i Europa. Bolaget stärkte också ägarbasen med nya 
institutionella ägare. På befintliga marknader fortsatte bolaget att växa kraftigt och såg under året en 
organisk tillväxt på över 60%. Flera produktnyheter lanserades under året däribland den viktiga GWY-01 
(Gateway) som möjliggör distansstyrning och integration med övriga ekosystem på marknaden.  
  
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Bolaget lanserar i januari 2020 viktig integration med Google Home som ett steg i att knyta 
samman systemet med övriga ekosystem.  
  
Uppdatering på Covid-19 situation 
Vi ser i dagsläget relativt situationen ingen större påverkan i antal installationer, där tillväxten är 
fortsatt stark jämfört med föregående år. Vi har inga indikationer på att vår komponenttillförsel 
skulle vara påverkad i det närmaste efter analys med alla våra leverantörer. Vår produktion har vi 
i Sverige och även den fortlöper som vanligt i tät dialog med våra fabriker. Givetvis är 
situationen i hela världen väldigt oviss och saker kan ändras snabbt. Vi har en stark finansiell 
situation med stor nettokassa för att klara av en turbulent period. Vi följer utvecklingen väldigt 
noggrant och vidtar alla åtgärder vi kan löpande.  
  
Forskning och utveckling 
Majoriteten av den forskning och utveckling som skett under räkenskapsåret har varit i avseende 
att utöka produktportföljen inom produktområdet smart belysning. Bolaget har fått mycket god 
avkastning på tidigare utvecklad teknikbas och fortsätter nu att bygga vidare på denna med fler 
produkter för att stärka sortimentet mot marknaden. Årets investeringar består främst av 
balanserade utvecklingskostnader. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 
Koncernen 2019 2018       
Nettoomsättning 128 769 78 761       
Resultat efter finansiella poster -17 622 2 041       
Balansomslutning 184 751 158 181       
Soliditet % 84 82       
            
Moderbolaget 2019 2018 2017 2016 2015 
Nettoomsättning 128 767 73 768 30 289 4 593 3 106 
Resultat efter finansiella poster -15 681 3 983 885 -4 760 -202 
Balansomslutning 186 543 154 971 51 096 21 803 9 386 
Soliditet % 86 85 80 68 68 
            

Förändring av eget kapital 
  
Eget kapital anges i kronor (kr)  

Koncernen 
Aktie- 

kapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 
Reserver 

  

Balanserat 
resultat 

inkl. årets 
resultat Totalt 

            
Belopp vid årets ingång 1 373 280 170 090 388 -105 776 -41 858 965 129 498 927 
Nyemission 138 828 40 261 798     40 400 626 
Optioner 15 000 935 000   -950 000 0 
Optioner       73 899 73 899 
Omräkningsdifferens     -286 735 28 958 -257 777 
Fond för 
utvecklingsutgifter   17 818 148   -17 818 148 0 
Årets resultat       -14 471 555 -14 471 555 
Belopp vid årets utgång 1 527 108 229 105 334 -392 511 -74 995 811 155 244 120 
            

Moderbolaget  
Aktie- 

kapital 
Fond för 

utvecklingsutgifter 
Överkursfond 

  
Övrigt 

fritt eget kapital 
Summaeget 

kapital 
            
Belopp vid årets 
ingång 1 373 280 35 283 753 134 807 635 -39 075 344 132 389 324 
Nyemission 138 828   40 261 798   40 400 626 
Optioner 15 000   935 000 -950 000 0 
Fond för 
utvecklingsutgifter   23 784 495   -17 818 148 5 966 347 
Upplösning till följd av 
årets avskrivningar   -5 966 347     -5 966 347 
Årets resultat       -12 529 864 -12 529 864 
Belopp vid årets 
utgång 1 527 108 53 101 901 176 004 433 -70 373 356 160 260 086 
            

Under 2018 utgavs teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Plejd Services med rätt och skyldighet 
att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Bolaget. Totalt antal utestående optioner vid årets 
utgång 200 000 st med en teckningsrätt som löper ut 2021-05-14. 
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Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 
  
överkursfond 176 004 433 
ansamlad förlust -57 842 492 
årets förlust -12 529 864 
 105 632 077 
  
disponeras så att 
i ny räkning överföres 105 632 077 
  
Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 

Resultaträkning 
Tkr 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

  
  

 

 
            
Nettoomsättning   128 769   78 761   
Aktiverat arbete för egen räkning   24 192   22 994   
Övriga rörelseintäkter   127   252   
    153 088   102 007   
Rörelsens kostnader           
Handelsvaror   -70 427   -43 423   
Övriga externa kostnader   -27 815   -18 542   
Personalkostnader 3 -60 233   -31 441   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

4, 5, 6, 7, 
8 -11 853   -6 545   

Övriga rörelsekostnader   -169   -51   
    -170 497   -100 003   
Rörelseresultat   -17 409   2 004   
Resultat från finansiella poster           
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   0   66   
Räntekostnader och liknande resultatposter   -213   -29   
    -213   37   
Resultat efter finansiella poster   -17 622   2 041   
            
Resultat före skatt   -17 622   2 041   
Skatt på årets resultat   0   -838   
Uppskjuten skatt 9 3 151   -939   
Årets resultat   -14 472   264   
Hänförligt till moderföretagets aktieägare   -14 472   264   
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Koncernens 

Balansräkning 
Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 4 55 176   38 715   
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  samt 
liknande rättigheter 5 885   624   
Goodwill 6 17 565   19 694   
    73 626   59 033   
Materiella anläggningstillgångar           
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 10 621   4 936   
Inventarier, verktyg och installationer 8 683   845   
    11 304   5 781   
Finansiella anläggningstillgångar           
Uppskjuten skattefordran   4 757   1 606   
Andra långfristiga fordringar 12 79   0   
    4 836   1 606   
Summa anläggningstillgångar   89 766   66 420   
Omsättningstillgångar           
Varulager m m           
Färdiga varor och handelsvaror   6 597   0   
Råvaror och förnödenheter   10 369   24 353   
    16 966   24 353   
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   20 663   22 008   
Övriga fordringar   680   2 325   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 028   651   
    23 371   24 984   
            
Kassa och bank   54 648   42 425   
    54 648   42 425   
Summa omsättningstillgångar   94 985   91 761   
SUMMA TILLGÅNGAR   184 751   158 181   
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Koncernens 

Balansräkning 
Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital           
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare           
Aktiekapital   1 527   1 373   
Övrigt tillskjutet kapital   229 105   170 090   
Reserver   -393   -106   
Annat eget kapital inklusive årets resultat   -74 996   -41 859   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare   155 243   129 499   
Summa eget kapital   155 243   129 499   
            
Långfristiga skulder           
Skulder till kreditinstitut 17 5 754   0   
    5 754   0   
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   17 895   18 032   
Aktuella skatteskulder   573   1 172   
Övriga skulder   2 117   3 597   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   3 169   5 881   
    23 754   28 682   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   184 751   158 181   
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Koncernens 

Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

 

 
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -17 548     
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 10 11 853     
Betald skatt   -599     
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital   -6 294     
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Förändring av varulager och pågående arbeten   7 387     
Förändring kundfordringar   1 345     
Förändring av kortfristiga fordringar   268     
Förändring leverantörsskulder   -137     
Förändring av kortfristiga skulder   -4 192     
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 623     
Investeringsverksamheten         
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -24 194     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -2 021     
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -79     
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -26 294     
Finansieringsverksamheten         
Nyemission   40 401     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    40 401     
Årets kassaflöde   12 483     
Likvida medel vid årets början         
Likvida medel vid årets början   42 425     
Kursdifferens i likvida medel         
Kursdifferens i likvida medel   -258     
Likvida medel vid årets slut   54 650     
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Moderbolagets 

Resultaträkning 
Tkr 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

  
  

 

 
Nettoomsättning   128 767   73 768   
Aktiverat arbete för egen räkning   24 192   22 994   
Övriga rörelseintäkter   127   95   
    153 086   96 857   
            
Rörelsens kostnader           
Råvaror och förnödenheter   -70 427   -42 208   
Övriga externa kostnader 2 -35 507   -28 257   
Personalkostnader 3 -53 664   -17 517   
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

4, 5, 6, 7, 
8 -8 894   -4 814   

Övriga rörelsekostnader   -145   -49   
    -168 637   -92 845   
Rörelseresultat   -15 551   4 012   
            
Resultat från finansiella poster           
Räntekostnader och liknande resultatposter   -130   -29   
    -130   -29   
Resultat efter finansiella poster   -15 681   3 983   
            
Resultat före skatt   -15 681   3 983   
            
Förändring av uppskjuten skatt 9 3 151   -939   
Årets resultat   -12 530   3 044   
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Moderbolagets 

Balansräkning 
Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  
  

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4 55 176   38 715   
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 5 885   624   
    56 061   39 339   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 4 867   4 656   
Inventarier, verktyg och installationer 8 634   0   
    5 501   4 656   
            
Finansiella anläggningstillgångar           
Andelar i koncernföretag 11 23 109   23 109   
Uppskjutna skattefordringar   4 757   1 606   
    27 866   24 715   
Summa anläggningstillgångar   89 428   68 710   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m 13         
Färdiga varor och handelsvaror   6 597   16 257   
Råvaror och förnödenheter   10 369   8 095   
    16 966   24 352   
            
Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   20 663   18 423   
Fordringar hos koncernföretag   3 161   4 422   
Övriga kortfristiga fordringar   471   2 153   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   1 782   612   
    26 077   25 610   
            
Kassa och bank   54 072   36 299   
Summa omsättningstillgångar   97 115   86 261   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   186 543   154 971   
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Moderbolagets 

Balansräkning 
Tkr 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

  
  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Bundet eget kapital 15 54 628   36 656   
            
Fritt eget kapital   118 162   92 689   
Årets resultat 16 -12 530   3 044   
Summa fritt eget kapital   105 632   95 733   
            
Summa eget kapital   160 260   132 389   
            
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   17 679   17 691   
Skulder till koncernföretag   3 653   43   
Aktuella skatteskulder   668   272   
Övriga kortfristiga skulder   1 789   1 153   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 494   3 423   
Summa kortfristiga skulder   26 283   22 582   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   186 543   154 971   
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Moderbolagets 

Kassaflödesanalys 
Tkr 

Not 2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

  
  

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -15 681   3 983   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 10 8 894   4 814   
Betald skatt   396   99   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -6 391   8 896   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av varulager och pågående arbete   7 387   -24 353   
Förändring av kundfordringar   -2 240   -7 253   
Förändring av kortfristiga fordringar   1 772   -6 861   
Förändring av leverantörsskulder   -12   11 528   
Förändring av kortfristiga skulder   3 317   2 002   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   3 833   -16 041   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -24 192   -23 687   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -2 268   -4 882   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -26 460   -28 569   
            
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   41 351   64 328   
Upptagna lån   0   -1 133   
Ej registrerat aktiekapital   -950   950   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   40 401   64 145   
            
Årets kassaflöde   17 774   19 535   
            
Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   36 299   16 764   
Likvida medel vid årets slut   54 073   36 299   
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Noter 
Noter anges i Tkr om inget annat anges i specifik not. 
  
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 
  
Värderingsprinciper            

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

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

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

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

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

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

Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid 
leverans. 

Royalty 
Royalty periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. 
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Pågående tjänsteuppdrag 
  
Uppdrag på löpande räkning 
Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material 
levereras eller förbrukas. 

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

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

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala 
uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet. 
  
Immateriella/materiella tillgångar 
  
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 
Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas: 
  
  Antal år   
Balanserade utvecklingskostnader 8   
Patent 8   
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningstillgångar 5   
Goodwill 10   
      

Avskrivningar sker med 12,5% per år då bolaget bedömer att denna avskrivningstakt bäst 
reflekterar den verkliga livslängden på de system och produkter som utvecklats. Bolaget 
investerar kontinuerligt i att förbättra och underhålla tillgångarna och dessa bedöms 
generera intäkter under hela avskrivningstiden och således anses en avskrivningstid 
överstigande 5 år vara motiverad. 

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
Aktiveringsmodellen 
  
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. 
Samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande 
förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången 
samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att använda eller sälja 
tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att 
den kan användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser 



Plejd AB 
Org.nr 556790-9477 

14 (22) 
  

      
  

 

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 hänförliga till tillgången under 
dess utveckling. I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med 
utvecklingsarbetet tillsammans med en skälig andel av relevanta omkostnader. 
  
Finansiella instrument 
  
Bolaget tillämpar kapitel 11, värdering till anskaffningsvärde. 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
kundfordringar, kortfristiga placeringar och övriga fordringar, 
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i 
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats 
eller på annat sätt upphört. 

  
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
  
Inkomstskatter  
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till 
följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära 
skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet. 

Ersättningar till anställda 
  
Pensioner 
Avgiftsbestämda pensionsplaner.                                                                                             
Avgifter för avgiftsbestämda pensionesplaner kostnadsförs löpande. 
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Nyckeltalsdefinitioner 
  
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

Kassaflödesanalys 
Upprättas enligt indirekt metod. Med likvida medel avses kassa/bank. 

  
  
Not 2 Transaktioner med närstående 
Moderbolaget 
  2019 2018   
        
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 
koncernen 6,00 %  19,00 %   
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 
koncernen 18,00 %  16,00 %   
        

  
Not 3 Anställda och personalkostnader 
Koncernen 
  2019 2018   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 8 6   
Män 78 52   
  86 58   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 1 785 2 630   
Övriga anställda 42 417 13 762   
  44 202 16 392   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för övriga anställda 3 757 1 746   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 10 993 5 997   
  14 750 7 743   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 58 952 24 135   
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Moderbolaget 
  2019 2018   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 8 5   
Män 73 18   
  81 23   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 1 785 1 488   
Övriga anställda 36 894 11 133   
  38 679 12 621   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för övriga anställda 3 296 1 155   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 10 290 3 532   
  13 586 4 687   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 52 265 17 308   
        

  
Not 4 Balanserade utvecklingsutgifter 
Koncernen 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 46 447 22 941   
Inköp 23 784 23 506   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 231 46 447   
        
Ingående avskrivningar -7 732 -3 370   
Årets avskrivningar -7 324 -4 362   
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 056 -7 732   
        
Utgående redovisat värde 55 175 38 715   
        

Moderbolaget 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 46 447 22 941   
Årets aktiverade utgifter 23 784 23 506   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 231 46 447   
        
Ingående avskrivningar -7 732 -3 370   
Årets avskrivningar -7 324 -4 362   
Utgående ackumulerade avskrivningar -15 056 -7 732   
        
Utgående redovisat värde 55 175 38 715   
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Not 5 Patent 
Koncernen 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 972 792   
Inköp 408 180   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 380 972   
        
Ingående avskrivningar -348 -241   
Årets avskrivningar -147 -107   
Utgående ackumulerade avskrivningar -495 -348   
        
Utgående redovisat värde 885 624   
        

Moderbolaget 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 972 792   
Inköp 408 180   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 380 972   
        
Ingående avskrivningar -348 -241   
Årets avskrivningar -147 -107   
Utgående ackumulerade avskrivningar -495 -348   
        
Utgående redovisat värde 885 624   
        



Plejd AB 
Org.nr 556790-9477 

18 (22) 
  

      
  

 

  
Not 6 Goodwill 
Koncernen 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 21 291 21 291   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 291 21 291   
        
Ingående avskrivningar -1 598     
Årets avskrivningar -2 129 -1 598   
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 727 -1 598   
        
Utgående redovisat värde 17 564 19 693   
        

  
Not 7 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Koncernen 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 5 296 426   
Inköp 7 791 4 870   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 087 5 296   
        
Ingående avskrivningar -360 -16   
Årets avskrivningar -2 032 -344   
Justering för ränta -74     
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 466 -360   
        
Utgående redovisat värde 10 621 4 936   
        

Moderbolaget 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 5 016 134   
Inköp 1 143 4 882   
Inköp genom inkråmsförvärv 292     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 451 5 016   
        
Ingående avskrivningar -360 -16   
Ingående avskrivningar genom inkråmsförvärv -11     
Årets avskrivningar -1 213 -344   
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 584 -360   
        
Utgående redovisat värde 4 867 4 656   
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 1 054 278   
Inköp 60 776   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 114 1 054   
        
Ingående avskrivningar -209 -66   
Årets avskrivningar -221 -143   
Utgående ackumulerade avskrivningar -430 -209   
        
Utgående redovisat värde 684 845   
        

Moderbolaget 
  2019 2018   
        
Ingående anskaffningsvärden 0 0   
Inköp genom inkråmsförvärv 1 054 0   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 054 0   
        
Ingående avskrivningar   0   
Ingående avskrivningar genom inkråmsförvärv -209     
Årets avskrivningar -211 0   
Utgående ackumulerade avskrivningar -420 0   
        
Utgående redovisat värde 634 0   
        

  
Not 9 Skatt på årets resultat 
Koncernen 
  2019 2018   
        
Aktuell skatt   838   
Uppskjuten skatt -3 151 939   
  -3 151 1 777   
        

Moderbolaget 
  2019 2018   
        
Uppskjuten skatt -3 151 939   
  -3 151 939   
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Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Koncernen 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Avskrivningar 11 853 6 546   
  11 853 6 546   
        

Moderbolaget 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Avskrivningar 8 894 4 814   
  8 894 4 814   
        

Not 11 Specifikation andelar koncernföretag 
Moderbolaget 
  
Namn 

Kapital- 
andel 

Rösträtts- 
andel 

Bokfört 
värde   

Plejd Services AB 100% 100% 50   
Plejd AS 100% 100% 32   
Plejd Oy 100% 100% 26   
Pluspole AB 100% 100% 23 000   
      23 108   
          
  Org.nr Säte   
Plejd Services AB 556913-1443 Göteborg   
Plejd AS 920 800 211 Oslo   
Plejd Oy 2940129-7 Helsingfors   
Pluspole AB 556840-5905 Göteborg   
        

  
Not 12 Andra långfristiga fordringar 
Koncernen 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Deposition hyra Plejd AS 63 0   
Deposition kreditkort Plejd AS 16     
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 0   
        
Utgående redovisat värde 79 0   
        

  
Not 13 Varulager 
Moderbolaget 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
Lager av färdiga varor 6 597 16 257   
Lager av kompontenter 7 605 8 095   
Varor på väg 2 764 0   
  16 966 24 352   
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Not 14 Ställda säkerheter 
Moderbolaget 
  2019-12-31 2018-12-31   
        
För skulder till kreditinstitut:       
Företagsinteckningar 20 000 3 000   
  20 000 3 000   
        

Not 15 Antal aktier och kvotvärde 
Moderbolaget 

Namn 
Antal 
aktier   

Antal aktier 10 180 720   
  10 180 720   
      

Företaget är publikt och handlas på Spotlight Next 
  
Not 16 Disposition av vinst eller förlust 
Moderbolaget 
  2019-12-31     
        
Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
överkursfond 176 004     
ansamlad förlust -57 842     
årets förlust -12 530     
  105 632     
        
disponeras så att       
i ny räkning överföres 105 632     

  
  
Not 17 Skulder till kreditinstitut 
Koncernen 
  
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. 
  
Långivare 
  

Lånebelopp 
2019-12-31 

Lånebelopp 
2018-12-31 

SEB leasing av produktionslina 5 754 0 
  5 754 0 
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Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Moderbolaget 
  
Bolaget lanserar i januari 2020 viktig integration med Google Home som ett steg i att knyta samman 
systemet med övriga ekosystem.  
 
Uppdatering på Covid-19 situation 
Vi ser i dagsläget relativt situationen ingen större påverkan i antal installationer, där tillväxten är fortsatt 
stark jämfört med föregående år. Vi har inga indikationer på att vår komponenttillförsel skulle vara 
påverkad i det närmaste efter analys med alla våra leverantörer. Vår produktion har vi i Sverige och även 
den fortlöper som vanligt i tät dialog med våra fabriker. Givetvis är situationen i hela världen väldigt 
oviss och saker kan ändras snabbt. Vi har en stark finansiell situation med stor nettokassa för att klara av 
en turbulent period. Vi följer utvecklingen väldigt noggrant och vidtar alla åtgärder vi kan löpande. 
  
  
  
Mölndal 2020-04-01 
  
  
  
    
Pär Källeskog Erik Calisendorff 
Styrelseordförande Styrelseledamot 
    
Gustav Josefsson Babak Esfahani 
Styrelseledamot Verkställande direktör 
    
Agnes Hammarstrand Jonas Stålhandske 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
    

  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats  
  
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB  
  
  
  
Magnus Götenfeldt   
Auktoriserad revisor  



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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Plejd AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

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

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

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

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

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

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

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Plejd AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 
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Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magnus Götenfelt den 1 april 2020 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
Magnus Götenfelt 
Auktoriserad revisor 
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