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Fjärde kvartalet, februari - april 2020 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 161 Tkr (1 838 Tkr) 

• Periodens EBITDA uppgick till -717 Tkr (- 682 Tkr) 

• Periodens resultat uppgick till -1 056 Tkr (-1 039 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,12kr) 

• Nettoomsättningen uppgick till 4 709 Tkr (6339 Tkr) 

• Periodens EBITDA uppgick till -4 430 Tkr (-3 888 Tkr) 

• Periodens resultat uppgick till -5 905 Tkr (-5 366 Tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till – 0,34 kr (-0,62kr) 

Helåret, maj 2019 - april 2020 
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Väsentliga händelser under kvartal 4 
 

• Bolaget fick beställning på Smart Homeline till Borohus nya visningshus på Nybygget, Arlanda Stad. 
Nybygget har drygt 20 stycken olika visningshus från Sveriges hustillverkare. VästkustStugan AB, med 
dotterbolaget Borohus och varumärket VästkustVillan, erbjuder Smart Homeline som standard i alla sina 
småhus och som tillval i projekthus.  
 

• Compare-IT fick beställning på och påbörjade leveranser av styrsystem till BRF Skogslärkan, ett projekt med 
20 stycken parhuslägenheter på ca 145 kvm i Sollentuna. Husen byggs av Borohus. 

 

• På Riksbyggens projekt BRF Landgången i Halmstad har inflyttning skett. I flerfamiljshuset har 5 stycken 
bostäder utrustats med anpassade Smart Homeline.  

 

• Bolaget har levererat en komplett smart elcentral för test- och utvärdering hos Aqua Floating Group, som 
tillverkar och säljer villor på vatten.  

 

• Bolaget genomförde kostnadsreduceringar i form av avveckling av respektive tidsreducering för externa 
uppdragskonsulter. Den tekniska projektledaren, som anlitats på konsultbasis, slutförde och avslutade sitt 
uppdrag.  

 

• Compare-IT ansökte om och fick beviljat stöd för korttidspermitteringar motsvarande 60%.  

 
Väsentliga händelser under 2019/2020 

• Compare-IT kommunicerade den 27 maj att bolaget genomför en delvis garanterad företrädesemission om 
cirka 8,7 MSEK, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 14 juni 2019. Bolagets syfte med 
företrädesemissionen var att kapitalisera bolaget inför ett flertal viktiga förändringar i verksamheten, 
såsom att öka marknadsbearbetningen och att stärka ledningens exekveringsförmåga. 
Företrädesemissionen fulltecknades till 8,7 MSEK, inklusive teckningsförbindelser och garanter. 48% 
tecknades direkt och resterande 52% tecknades av garanterna. Cirka 26% av emissionsvolymen tecknades 
med företrädesrätt. Compare-IT tillfördes därmed cirka 8,0 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,7 
MSEK.  

• Bolagets integration med Google Home Assistant lanserades efter godkännande i Googles 
certifieringsprocess. Detta ger användarna av Compare-IT:s smarta hem lösning tillgång till Googles 
ekosystem med röststyrning och integration med andra Google kompatibla komponenter. Även styrning via 
Googles App blev möjligt i och med detta. Integrationen är tillgänglig för både nya och existerande kunder 
med ett uppkopplat styrsystem från produktserien Smart Homeline. Aktivering av assistenten görs direkt i 
Google Home Appen. 

• Formell order från Alcadon på Compare-IT:s smarta hem system till 54 bostäder i BRF Prostkvarnen 
registrerades den 5 juni med leveransdatum i oktober 2019. Ordervärdet är drygt 430 tkr, därtill tillkom 
kompletterande produkter för vattenavstängningsfunktion samt anpassade brand- och rökdetektorer. Som 
tidigare kommunicerats har Riksbyggen som första större bostadsutvecklare valt Compare-IT:s smarta hem 
lösning som standard i ett lägenhetsprojekt. I projektet kommer Smart Homeline™ levereras installerad i 
elcentraler från Alcadon AB.  

• Compare-IT meddelade att Igor Miskovic, med bakgrund inom Sony och Anima, anställts som ny CTO med 
start den 1 september 2019.  

• Compare-IT fick via Alcadon ytterligare en order till ett projekt med Riksbyggen, där smarta hem erbjöds som 
tillval. Initial leverans utgjordes av 5st Smart Homeline samt kompletterande produkter för 
vattenavstängning samt brand och rökdetektorer till BRF Landgången i Halmstad.  

• Svensk Husproduktion, med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, beslutade att erbjuda Compare-IT:s 
produktserie Smart Homeline anpassad för 230V enhetlig installation. Denna paketering utgör resultatet från 
vårens gemensamma ansats att ta fram ett attraktivt tillvalspaket inför 2020 års leveranser. En övergång till 
230V installation innebär en förenklad installation vilket kraftigt reducerar installationstiden. 

• I linje med ökat säljfokus höjde bolaget sin marknadsnärvaro i Stockholmsregionen, där t ex merparten av 
Sveriges bostadsutvecklare finns representerade och har nyckelpositioner placerade. Från och med 
sommaren 2019 utgör Martin Strandqvist, medgrundare till Compare-IT, bolagets strategiska säljresurs på 
plats i Stockholm. 
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• Den 15 augusti 2019 registrerades 8 687 754 nya aktier hos Bolagsverket, vilket har ökat aktiekapitalet med 
868 775 SEK. Efter den genomförda registreringen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i 
Compare-IT till 17 375 508 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 737 551 SEK.  

• Under årsstämman den 27 augusti 2019 gjordes nyval av Torbjörn Sahlén som styrelseledamot. Torbjörn 
Sahlén har en stark industriell bakgrund bl a från Investor Growth Capital och Tetra Pak och arbetar idag som 
rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag.  

• Compare-IT fanns på plats med demo av Smart Homeline i Alcadons monter på Elmässan i Stockholm den 16-
17 oktober 2019. 

• Beställning och första kundleverans har skett av den kompletta smarta elcentralen, som Compare-IT tagit 
fram tillsammans med en skåpsbyggare.  

• Efter den inledande marknadsundersökningen på den norska marknaden, har bearbetningen fortsatt och fler 
kontakter har initierats med både småhustillverkare och bostadsutvecklare för att hitta ett lämpligt första 
projekt och en partner/återförsäljare.  

• Bolaget kommunicerade att Fiskarhedenvillan kommer att utvärdera Compare-IT:s smarta hem lösning i ett 
kommande husprojekt i Mellansverige. Huset är av typen Trend och kommer att bestyckas med Compare-IT:s 
smarta hem lösning med fokus på trygghet och komfort. Fiskarhedenvillan är en av Sveriges största 
småhustillverkare. För mer information se https://fiskarhedenvillan.se/om-husleverantoren-
fiskarhedenvillan/ 

• Nudging Capital AB, som ägs i lika delar av Compare-IT:s styrelseordförande Jeanette Andersson och Mats 
Johansson, grundare av bl a ZetaDisplay AB (publ) och Iconovo AB (publ), blev näst största ägare i Compare-
IT Nordic AB. Jeanette Andersson överförde sina Compare-IT aktier från sitt helägda bolag Jelifa AB till 
Nudging Capital AB. Nudging Capital hade sedan tidigare 1 272 341 aktier i Compare-IT. Nudging Capital ägde 
därefter 1 946 716 aktier i Compare-IT, motsvarande ett ägande om 11,2%.  

• Softhouse Invest AB, största ägare i Compare-IT Nordic AB, ökade sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 
274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Martin Strandqvist Holding AB. Martin Strandqvist 
är säljansvarig i Compare-IT och verkar från Stockholm. Efter köpet har Softhouse Invest AB 3 758 000 aktier 
i Compare-IT, motsvarande en ägarandel om 20,6%.  

• Nudging Capital AB, näst största ägare, ökade sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en 
aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Jimmy Björkman Holding AB. Jimmy Björkman är inte längre aktiv i 
företaget. Efter köpet har Nudging Capital 2 220 716 aktier i Compare-IT, motsvarande en ägarandel om 
12,8%.  

 

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång 
 

• Under maj påbörjades inflyttning i Riksbyggens lägenhetsprojekt BRF Prostkvarnen i Jönköping. Compare-
IT har varit på plats och träffat bostadsinnehavarna. Nu följer en viktig uppföljning- och utvärderingsprocess 
med alla led från beställare till användare.  
 

• Bolaget har uppdaterat användarmanual och tagit fram en anpassad information och manual för 
Riksbyggens bostadsköpare.   

• Produkten Homeline har rebrandats och Compare-IT har introducerat Smart Homeline. Ny hemsida har 
lanserats www.smarthomeline.se  

https://fiskarhedenvillan.se/om-husleverantoren-fiskarhedenvillan/
https://fiskarhedenvillan.se/om-husleverantoren-fiskarhedenvillan/
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VD har ordet 

 Framgångsrika referensprojekt utgör grund för ökad försäljning  
Inflyttning har skett i Riksbyggens lägenhetsprojekt BRF Prostkvarnen i Jönköping. Vi är väldigt stolta över detta 
fina referensprojekt med Compare-IT:s smarta hem lösning som standard i 54 stycken bostäder. Leveransen är, 
sett till enskilda bostadsprojekt, bolagets hittills största och nu följer uppföljnings- och utvärderingsprocessen 
med involverade parter. Inte minst utgör återkopplingen från användarna en viktig komponent för framtida 
möjligheter; vi ser framemot att få bekräftat deras positiva upplevelse av nyttiga smarta hem funktioner. 
Enkelheten och kostnadseffektiviteten i installationsprocessen och hur väl systemet passar in i byggprocessen är 
naturligtvis också viktiga parametrar i en beslutsprocess.  

Installationen i Fiskarhedenvillans utvärderingsprojekt i Mellansverige kommer att ske under sommaren. Aqua 
Floating Group, som levererar villor på vatten, har genomfört en testinstallation med en komplett smart central 
från Compare-IT för att avgöra hur väl det fungerar med deras koncept och kundernas önskemål om smarta 
funktioner. Parallellt utforskar vi ytterligare möjligheter att få tillgång till fler bostäder, både en- och 
flerfamiljshus, som kan utgöra avgörande beslutsunderlag inför framtida samarbeten. Med den trådlösa 
komplettering som vi utvecklar, finns nu möjlighet att genomföra intressanta pilotprojekt även i befintligt 
fastighetsbestånd.  

Marknadsundersökningen som genomfördes i Norge, delfinansierad av s k internationaliseringscheckar, har lett 
till ett antal intressanta kontakter som nu utvecklas. Det har initierats diskussioner med potentiell 
partner/återförsäljare och vi hoppas att detta möjliga samarbete kan konkretiseras så snart resor till/från Norge 
åter är möjliga att genomföra.       

Vi har valt att i vår marknadskommunikation börja prata mer om produkten och varumärket, än om bolaget. 
Produkten heter Homeline och för att ytterligare förstärka dess egenskaper har vi lagt till Smart. En ny hemsida 
har introducerats www.smarthomeline.se Vi kommer att arbeta vidare med varumärket Smart Homeline i all 
kommunikation.  

Under året har vi genomfört planerade utbyten av de äldsta Smart Homeline systemen för att säkerställa 
anpassning för framtidens ljuskällor, möjliggöra uppgraderingar på distans samt möjlighet till att ansluta till 
framtida digitala tjänster. Merparten av detta arbete har utförts av egna resurser, vilket varit uppskattat av 
användarna och lett till ett utvecklat intresse för systemet och dess funktioner.  
 
I takt med att antalet användare växer och intresset för funktionerna ökar, ser vi en stor potential att öka 
merförsäljningen till befintligt installerade system. Vi erbjuder idag mer dimmerfunktionalitet och kommer efter 
sommaren att lansera en utökad webshop, med Klarnas betalningstjänst, där det också kommer finnas möjlighet 
att komplettera sitt system med en palett av trådlösa produkter såsom trådlösa och flexibla smarta vägguttag, 
sensorer och aktorer. Befintliga användare kommer att, via digital marknadsföring och riktade aviseringar i 
Appen, erbjudas anpassade paket. Denna flexibilitet kommer sannolikt också att utgöra en viktig kompletterande 
del av de befintliga paket, som våra avtalskunder idag erbjuder som standard. 

Som en konsekvens av Coronapandemins påverkan på marknaden för nybyggnation, har bolaget proaktivt 
arbetat med att kostnadsreducera. Efter genomförd förfining av Smart Homeline, hård- och mjukvara, har vi 
kunnat minska externa konsulters uppdrag, vilket kraftigt har reducerat externa kostnader. Compare-IT har fått 
beviljat korttidspermitteringar motsvarande 60%, betalar lägre arbetsgivaravgifter samt fått 6 månaders 
amorteringsanstånd på befintliga lån hos Almi och Nordea. Dessa åtgärder bidrar till att skapa uthållighet på en 
tillfälligt påverkad marknad. 

Softhouse Invest AB och Nudging Capital AB har under året ytterligare ökat sina innehav i Compare-IT. När 
Softhouse under sommaren flyttar till nya lokaler i Malmö, får Compare-IT möjlighet att flytta med och bedriva 
verksamhet under samma tak. I Softhouse har bolaget en viktig källa till kompetens, både affärs- och 
utvecklingsmässig, och vi ser stora fördelar med att ha närheten till både Softhouse affärsdrivna företagsledning 
och relevant spetskompetens för att ta bolaget till nästa nivå.   

Tillsättandet av en ny VD har av olika anledningar förskjutits. Bolaget har drivit ett viktigt verifierings- och 
kvalitetsarbete för att ytterligare framtidssäkra Smart Homeline och jakten på en lämplig kandidat har dragit ut 
på tiden. Compare-IT går nu in en ny fas och bolagets styrelse är fullt fokuserad på att rekrytera en ny VD. 
Undertecknad kommer fortsatt att vara del av bolagets organisation med fokus på att utveckla kundrelationer.  

Compare-IT har sedan tidigare en stark ställning på den svenska villamarknaden och har nu, genom Riksbyggens 
projekt BRF Prostkvarnen, bevisat att Smart Homeline har egenskaper - både installations- och funktionsmässiga 
- som lämpar sig väldigt väl för flerfamiljshus. Vi ser detta projekt som ett viktigt startskott för hela branschen att 
i större skala börja dra nytta av smarta funktioner i lägenheter.   
 
Med önskan om en fortsatt skön sommar. 
 
 
 
 
Kerstin Lindkvist Toms  
VD, Compare-IT Nordic AB 
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Compare-IT i korthet 

Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta 
hem. Compare-IT har utvecklat förprogrammerade styrsystem för smarta hem och kommersiella fastigheter som 
kan levereras som smarta elcentraler. Just att de är paketerade sänker installationskostnaderna väsentligt 
relativt andra professionella alternativ, som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande 
programmering i samband med driftsättning. Compare-IT har gjort smarta hem lösningar tillgängliga för alla på 
ett helt nytt sätt än tidigare. Compare-IT kombinerar en robust fast installation med trådlös komplettering för 
flexibilitet med en användarvänlig molnplattform för framtidssäker integration av ny funktionalitet. Compare-IT 
fortsätter den offensiva marknadssatsningen att bygga ett ledande produktföretag för smartare hus. 

 
Försäljning 

Försäljning Q4 

Compare-IT:s omsättning för Q4 baseras på leverans av Compare-IT:s system till drygt 80 bostäder, varav 
merparten levererats till befintliga avtalskunder såsom t ex VästkustStugan AB med dotterbolaget Borohus.  
Övriga leveranser avser villaprojekt, enskilda styckehus, leveranser till andra avtalskunder samt kompletterande 
leveranser till befintliga kommersiella projekt. 

Antalet levererade smarta hem system till bostäder är drygt 320 stycken för räkenskapsåret 2019/2020.  

 

Marknadsutsikt 

Digitaliseringen ökar och så även kraven på smarta funktioner. I stort sett alla som bygger bostäder, på ett eller 
annat sätt, har smarta hem på agendan eftersom bostadsköparna blir alltmer digitala och i allt större utsträckning 
efterfrågar smarta funktioner i bostaden.  Implementationen varierar stort beroende på ambition och kunskap 
hos bostadsbyggarna, men smarta hem är här för att stanna.  

Marknaden är trevande avseende tekniska lösningar och beroende på kunskapsnivå hos den upphandlande 
parten görs olika teknikval. Allmännyttan och privata fastighetsbolag är aktörer som vi har börjat bearbeta mer 
intensivt det senaste året. Här ser vi ett stort intresse att digitalisera fastigheterna och andra mer långsiktiga 
faktorer vägs in i besluten. Dessa bolag är dessutom, omsättningsmässigt, opåverkade av Corona pandemin och 
dess konsekvenser. Det krävs en affärsmodell som delvis bygger på abonnemang och här ser vi stora fördelar 
med Smart Homeline, som är flexibel och kan anpassas utifrån respektive hyresgästs önskemål. Vi upplever att 
många bostadsbolag med hyresrätter vill differentiera sig och erbjuda mer än bara fyra väggar.  

Stabila lösningar med största fokus på användarvänlighet är ett absolut måste i kombination med att 
byggprocessen måste gå smidigt och vara intuitiv för producerande led. Här har vi vår styrka. Återkopplingen 
från våra användare är mycket bra och ett smart hem som fungerar direkt vid inflyttning är högt värderat och 
ger, förutom trygghet och komfort, en känsla av en bostad i tiden.   

Det finns ett fortsatt stort behov av bostäder och de nybyggnationer som påbörjats kommer att slutföras, om än 
med eventuella förskjutningar. Sannolikt kommer Corona pandemin ha en påverkan på antalet nybyggnationer 
som påbörjas under innevarande år. Rapport från Boverket visar att nivån för nybyggnation återhämtat sig från 
2018 och prognosen för antal nybyggnationer under året ligger på ca 50 000. Under innevarande år visar 
prognosen att bostadsbyggandet totalt sett ökar mest i större kommuner utanför storstadsregionerna.1 

Compare-IT har en liten marknadsandel och potentialen är därmed fortsatt stor. Den växande installerade basen 
skapar ytterligare affärsmöjligheter och därmed kompletterande intäkter, som är mer oberoende av Coronas 
påverkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Boverkets indikatorer, Nr 2 december 2019 
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Produktutveckling 
 
Återkopplingen från våra användare är att de önskar mer smarthet och att de vill styra fler saker efterhand som 
de upptäcker fördelarna med vårt smarta hem och utvecklar sitt intresse. Detta behov och positiva utveckling 
bekräftas också av våra avtals- och projektkunder.  
Vi har det senaste året jobbat med att utveckla vår trådlösa komplettering för att tillgodose detta kundbehov.  
Lanseringen av vårt första trådlösa paket kommer att ske hösten 2020 och planen är att det ska innehålla smarta 
väggpluggar, smarta knappar, fönster sensorer och rörelsesensorer.  
Nämnda produkter och tillhörande funktioner är möjliga att individanpassa till kunden. Eftersom de är trådlösa 
väljer kunden själv t ex vilka uttag man önskar styra, var man vill placera sin scenarioknapp etc. Denna flexibilitet 
kommer sannolikt utgöra en viktig kompletterande del av de befintliga paket, som våra avtalskunder idag 
erbjuder som standard.  
Vi kommer att lansera en webshop på www.smarthomeline.se där vi kommer att sälja våra trådlösa produkter. 
Marknadsföring och detaljerade produktegenskaper kommer att dyka upp på www.smarthomeline.se och i våra 
social media kanaler i samband med lanseringen.  

 

 Rebranding till Smart Homeline 

Compare-IT introducerar Smart Homeline. 
Vi har bestämt oss för att börja prata mer om vår produkt än vårt företag framöver i vår kommunikation. 
Företaget heter Compare-IT och produkten vi marknadsför och levererar heter idag Homeline. Vi vill prata mer 
om Homeline och för att ytterligare betona produktens egenskaper har vi också lagt till ordet Smart. 
Det nya namnet framöver på vår produkt blir därför Smart Homeline och vi har redan lanserat den nya 
hemsidan www.smarthomeline.se samt uppdaterat bolagets konton på social media. 

 
 

 

Finansiell information avseende maj 2019 - april 2020 
 

Fjärde kvartalet (Tkr) 2019/2020 2018/2019 Helår (Tkr) 2019/2020 2018/2019 

Nettoomsättning 1 161 1 838 Nettoomsättning 4 709 6 339 

Periodens EBITDA -717 -682 Periodens EBITDA -4 430 -3 888 

Rörelseresultat -1 025 -1 035 Rörelseresultat -5 808 -5 348 

Periodens resultat -1 056 -1 039 Periodens resultat -5 905 -5 366 

      

 

 
 

http://smarthomeline.se/
http://smarthomeline.se/
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Bolagets finansiella utveckling 

Fjärde kvartalet 
 
Minskad fakturering under Q4 jämfört med motsvarande period föregående år beror främst på minskad 
försäljning till Svensk Husproduktion AB, som av kostnadsskäl valt att gå över från standarderbjudande till tillval. 
Under Q4 drabbade även Corona världen och har haft en effekt på utfallet i Q4. 
Personalkostnader (-14 %) liksom övriga externa kostnader (-28 %) minskade under kvartalet. Rörelseresultatet 
efter avskrivningar slutade i paritet med samma period föregående år: -1 025 Tkr (- 1035 tkr). 
Garantikostnaderna har minskat kraftigt under perioden och kvaliteten på bolagets smarta hem system och 
installationer har nått önskvärd nivå.   
 

 

Helåret maj 2019 - april 2020 
 
Totalt sett minskade faktureringen med 26% jämfört med föregående år. Detta förklaras främst av att Svensk 
Husproduktion AB inte längre erbjuder Compare-IT som standard utan som tillval. Diskussioner fortlöper hur 
Compare-IT i bättre utsträckning skall kunna tydliggöra erbjudandet till husköparna. 
Positivt är, att VästkustStugan AB fortsätter att öka sin omsättning. Faktureringen för helår innehåller även 
leveranser till Riksbyggen, där Compare-IT via Alcadon AB levererade Smart Homeline till totalt 59 stycken 
bostäder i två fastigheter under hösten 2019. 
På kostnadssidan minskade externa kostnader med 21% för helåret, främst beroende på mindre 
konsultupphandling. Personalkostnader minskade knappt 15%. En del av minskningen beror på statens Corona-
stöd; tidsbegränsade sänkta arbetsgivaravgifter mellan 1 mars och 30 juni 2020. Compare-IT har även, som en 
konsekvens av Corona pandemin, genomfört korttidspermitteringar motsvarande 60%. Kostnadsminskningen 
slår igenom från slutet av Q2. 
Under året har bolaget tagit kostnader för att byta ut en del äldre system och uppgradera en del andra system. 
Nu är alla installerade system enkla att serva och uppgradera på distans. Det är av högsta vikt för Compare-IT att 
de system som finns ute fungerar väl och det var därför ett viktigt strategiskt beslut att ta en stor kostnad under 
året för att säkerställa nöjda kunder och god funktionalitet samt att samtliga system har samma utgångspunkt 
avseende möjlighet till framtida digitala tjänster. Bolagets garantikostnader och antal reklamationsärende har 
minskat kraftigt under Q4. Stabil funktionalitet och minskade reklamationer kommer att ha en betydande positiv 
inverkan på bolagets resultat fortsättningsvis. 
Under sommaren 2020 läggs produktionen ut helt till elektroniktillverkaren Scanfil. Övergången till fullt box built 
stabiliserar kvaliteten ytterligare och ökar bruttomarginalen.  
Ovan utveckling och åtgärder bidrar till en väsentligt förbättrad bruttomarginal framöver. 
EBITDA uppgick till – 4 430 tkr för helåret vilket är en försämring mot föregående år. Minskningen beror 
uppenbarligen på en minskad fakturering men är också starkt påverkad av de höga utbyteskostnader som togs 
under året.  
Bolaget hade en kassa på 4,8 Mkr vid räkenskapsårets utgång. Bolagets egna kapital uppgick till 13,0 Mkr (10,8 
Mkr) varav aktiekapitalet utgör 1738 tkr (869 tkr). Ökningen av egna kapitalet beror främst på tillskottet från 
överkursfonden som uppkom vid bolagets nyemission under sommaren 2019. I samband med emissionen tog 
bolaget även upp 2 Mkr i lån från Almi Företagspartner och Nordea, totalt sett har  80 tkr amorterats under året.  
Som en konsekvens av Coronapandemin ges 6 månaders amorteringsanstånd på dessa lån fr o m mars t o m 
augusti 2020. 
 
Corona pandemin skapar osäkerhet kring framtida byggnation i det korta perspektivet. Beroende på utfallet av 
detta kan Compare-IT få en påverkad orderingång. Förväntad ökad byggnation inom allmännyttan och det faktum 
att Compare-IT agerar på en marknad i tidigt skede i kombination med god kostnadskontroll, väsentligt minskade 
garantikostnader och fullt utlagd produktion skapar dock en fortsatt god bas för kommande verksamhetsår.  
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Finansiell ställning och likviditet 

Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 4 824 Tkr (1 115 Tkr). Per den 30 april 2020 

uppgick de övriga kortfristiga fordringarna till 784 Tkr (1 143 Tkr). 

 
Medarbetare 

Vid fjärde kvartalets utgång uppgick antalet anställda i bolaget till 6,4 (8,4) personer. Genomsnittligt antal 
medarbetare uppgick under året till 6,4 (8,5) personer. 

 

Förslag till utdelning 

För räkenskapsåret 2019/2020 avser styrelsen i Compare-IT föreslå att ingen utdelning lämnas. 

 
Aktiedata 

Bolaget hade vid räkenskapsårets utgång 17 375 508 (8 687 754 aktier) fördelat på 494 aktieägare 2020-03-31 
(528 aktieägare 2019-03-27). 

Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst. Bolagets aktier listades den 
3 maj 2017 på AktieTorget (nuvarande Spotlight Stock Market). 
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Resultaträkning 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 2020-02-01  

- 
2020-04-30 

2019-02-01  
-  

2019-04-30 

2019-05-01 
- 

2020-04-30 

2018-05-01 
- 

2019-04-30 

Rörelsens intäkter 
    

Nettoomsättning 1 161 1 838 4 709 6 339 

Förändring av lager av produkter i 
arbete, färdiga varor och pågående 
arbete för annans räkning 

 
-24 

 
-723 

 
-223 

 
-2 347 

Aktiverat arbete för egen räkning 16 251 352 719 

Övriga rörelseintäkter                                64 0 64 17 

Totala intäkter 1 217 1 366 4 902 4 728 

Rörelsens kostnader 
    

Handelsvaror -538 -331 -3 159 -1 167 

Övriga externa kostnader -427 -594 -2 224 -2 810 

Personalkostnader -969 -1 123 -3 949 -4 639 

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immaterialla 
anläggningstillgångar 

 
-308 

 
-353 

 
-1 378 

 
-1 460 

Jämförelsestörande poster     

Totala kostnader -2 242 -2 401 -10 710 -10 076 

Rörelseresultat -1 025 -1 035 -5 808 -5 348 

Resultat från finansiella poster 
    

Ränteintäkter     

Räntekostnader -31 -4 -97 -18 

Resultat efter finansiella poster -1 056 -1 039 -5 905 -5 366 

Resultat per aktie baserat på 
antal aktier vid respektive 
bokslutsdag 

 
-0,06 

 
-0,12 

 
-0,34 

 
-0,62 

Antal aktier 17 375 508 8 687 754 8 687 754 17 375 508 
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Balansräkning - Tillgångar 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2020-04-30 2019-04-30 

Anläggningstillgångar 
  

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 153 8 158 

Summa immateriella anläggningstillgångar 8 153 8 158 

 
Materiella anläggningstillgångar 

  

Inventarier, verktyg och installationer 0 14 

Summa materiella anläggningstillgångar 0 14 

Summa anläggningstillgångar 8 153 8 172 

 
Omsättningstillgångar 

  

Varulager m.m.   

Varor under tillverkning 2 206 1 857 

Färdiga varor och handelsvaror 693 820 

Förskott till leverantörer 26 26 

Summa varulager 2 925 2 703 

 
Kortfristiga fordringar 

  

Kundfordringar 669 1 055 

Aktuell skattefordran 34 2 

Övriga fordringar 0 1 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 81 85 

Summa kortfristiga fordringar 784 1 143 

Kassa och bank 4 824 1 115 

Summa omsättningstillgångar 8 533 4 961 

SUMMA TILLGÅNGAR 16 686 13 133 
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Balansräkning - Eget kapital och skulder 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2020-04-30 2019-04-30 

Eget kapital 
  

Bundet eget kapital   

Aktiekapital 1 738 869 

Fond för utvecklingsavgifter 7 556 7 293 

Summa bundet eget kapital 9 294 8 161 

Fritt eget kapital 
  

Överkursfond 35 543 28 310 

Balanserad vinst -26 955 -21 325 

Erhållet aktieägartillskott 1 050 1 050 

Årets resultat -5 905 -5 366 

Summa fritt eget kapital 3 733 2 670 

Summa eget kapital 13 027 10 831 

Långfristiga skulder 
  

Skulder till kreditinstitut 1 401 102 

Övriga långfristiga skulder   

Summa långfristiga skulder 1 401 102 

Kortfristiga skulder 
  

Skulder till kreditinstitut 519 128 

Leverantörsskulder 433 1 014 

Aktuell skatteskuld 6 0 

Övriga skulder 130 178 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 170 880 

Summa kortfristiga skulder 2 258 2 200 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 686 13 133 

 
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

  

Ställda säkerheter 2 000 600 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Bolagets kassaflödesanalys 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 

 
2020-02-01 

- 
2020-04-30 

2019-02-01 
- 

2019-04-30 

2019-05-01 
- 

2020-04-30 

2018-05-01  
- 

2019-04-30 

Den löpande verksamheten 
    

Rörelseresultat -1 025 -1 035 -5 808 -5 348 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
    

Avskrivningar enligt plan på tidigare aktiverade 
utvecklingsprojekt 308 353 1 378 1 460 

Finansiella intäkter 0 0 0 0 

Finansiella kostnader -31 -4 -97 -18 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 
-748 

 
-686 

 
-4 527 

 
-3 906 

 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

    

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar -127 -166 136 -291 

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder 271 187 -333 -774 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -604 -665 -4 724 -4 971 

 
Investeringsverksamheten 

    

Förvärv av anläggningstillgångar -250 -1 091 -1 360 -3 407 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -250 -1 091 -1 360 -3 407 

 
Finansieringsverksamheten 

    

Nyemission 0 0 8 102 0 

Amorteringar / Upptagna lån -43 -44 1 691 -178 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 -44 9 793 -178 

 
Ökning/minskning av likvida medel 

 
- 897 

 
-1800 

 
3 709 

 
-8 556 

Likvida medel vid periodens början 5 721 2 915 1 115 9 671 

Likvida medel vid periodens slut 4 824 1 115 4 824 1 115 
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Bolagets förändring av eget kapital 
 

Alla belopp i tusentals kronor 
Aktie- kapital Fond för ut- 

vecklings- 
avgifter 

Över- kurs- 
fond 

Balan- 
serat 

förlust 

Aktie-ägar- 
tillskott 

 
Årets 

resultat 
Totalt 

eget 
kapital 

Ingående eget kapital 
2019-05-01 

 
869 

 
7 293 

 
28 310 

 
-21 325 

 
1 050 

 
-5 366 

 
10 831 

Resultatdisp. enl. 
årsstämmans beslut 

   
-5 366 

 
5 366 

 

Överföring fond för 
utvecklingsutgifter 

 
264 

 
-264 

   

Nyemission                   869         7 233             8 102 

Periodens resultat      -5 905 -5 905 

Utgående eget kapital 
2020-04-30 

 
1 738 

 
7 557 

 
35 543 

 
-26 955 

 
1 050 

 
-5 905 

 
13 027 

 
Nyckeltal 

 
 

Fjärde kvartalet (Tkr) 2019/2020 2018/2019 Helår (Tkr) 2019/2020 2018/2019 

Soliditet (%) 78% 82% Soliditet (%) 78% 82% 

Kassalikviditet (%) 248% 103% Kassalikviditet (%) 248% 103% 

 
 

 

Redovisningsprinciper 

Redovisningen är upprättad i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om 
årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till utvecklingsverksamhet, förseningar i certifieringsprocessen och 
vid kliniska studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella faktorer eller andra krav, åtaganden 
eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. 

Kassalikviditet Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 

Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. Soliditet 

Nyckeltalsdefinitioner 
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Översiktlig granskning 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
 
 

Kommande informationstillfällen 

Delårsrapport Q1 för 2020/2021: 14 september 2020 

Halvårsrapport för 2020/2021: 14 december 2020 

Delårsrapport Q3 för 2020/2021: 15 mars 2021 

Bokslutskommuniké för 2020/2021: 14 juni 2021 

 

 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att äga rum i Compare-IT Nordic AB:s nya lokaler den 26 augusti 2020, kl 16.00 på Slagthuset 
i Malmö, Carlsgatan 12A, 211 20 MALMÖ. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida 
(www.compare-it.se) för nedladdning från och med den 4 augusti 2020.  

 

 

Ytterligare information 

Kerstin Lindqvist Toms VD,  
Compare-IT Nordic AB  
Telefon: 0733-190 630 
E-post: kerstin@compare-it.se 

 
 

Adress 

Compare-IT Nordic AB (publ) 
Åkergränden 7 
226 60 Lund 

 
 
 
 
 

Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020. 

mailto:kerstin@compare-it.se
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Styrelsens försäkran 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av 
Compare-IT Nordic ABs, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
Bolaget ställs inför. 

 

Lund den 15 juni, 2020 

Compare-IT Nordic AB (publ) 

 

     

 

 

 


