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”Följ med oss på en tillväxtresa som 
omfattar vidareutveckling av befintlig platt-
form, organisk tillväxt och även möjliga 
förvärv. Vi vill digitalisera boendet och 
fastighetsförvaltningen. Skapa en 
mer effektiv och smart förvaltning och ett 
mer attraktivt boende.” 
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Bokslutskommuniké maj – december 2020 
Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529 

 

Ambitiös satsning framöver – flerbostäder, tjänster och 
möjliga förvärv 

 

 

 

Finansiell information avseende perioden maj – december 2020 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 2020-11-01 

- 2020-12-31 
2 månader 

2019-11-01 
- 2020-01-31 
3 månader 

2020-05-01 
- 2020-12-31 
8 månader 

2019-05-01 
- 2020-04-30 
12 månader 

 
Nettoomsättning 

 
505 

 
873 

 
1 947 

 
4 709 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -631 -1 559 -2 234 -4 430 

Rörelseresultat -911 -1 931 -3 195 -5 808 

Periodens resultat -932 -1 961 -3 273 -5 905 

Resultat per aktie -0,05 -0,11 -0,19 -0,34 

   OBS - olika periodlängd på grund av ändring av räkenskapsår 

 
 
Väsentliga händelser under perioden 

• Wästbygg projektet - ordervärde 775 tkr. Compare-IT har meddelat att man kommer att leverera Smart Homeline 
till ett lägenhetsprojekt med 82 stycken hyresrätter på Brunnshög i Lund. Beställare är Lansa Fastigheter AB och 
uppförs av Wästbygg Projektutveckling AB. Assemblin El AB har kontrakterats för elentreprenaden.  

• Ny VD. Compare-IT har anställt Henrik Jarl som ny vd, tillträde 13 januari 2021. Henrik har gedigen erfarenhet av 
digitalisering av verksamheter samt bolagsledning inom CDON, Kronaby, Sony Mobile och Bonnier. 

• Compare-IT fick beställning på produkter till Heimstadens pilotprojekt, för en fastighet utanför Malmö. Totalt or-
dervärde 136 tkr 

• Extra bolagsstämma - incitamentsprogram och ny bolagsordning. Stämman, den 9 december 2020, beslutade en-
hälligt om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets blivande VD Henrik Jarl samt om emission 
av högst 800 000 teckningsoptioner. Stämman beslutade också om en ny bolagsordning med ändring av styrelsens 
säte, ändring av verksamhet, ändring av kallelse till bolagstämma, samt ändring av räkenskapsår. 

 
 

Väsentliga händelser under året 

• Heimstaden och Compare-IT Nordic AB tecknade ett leveransavtal avseende ett pilotprojekt. Det utgör ett viktigt 
pilot- och utvärderingsprojekt inför framtida möjligheter. 

• Inflyttning i Riksbyggens första smarta lägenhetsprojekt BRF Prostkvarnen, Jönköping påbörjades i maj 2020. 
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• Compare-IT lanserade trådlösa produkter som kompletterar befintlig anläggning för de användare som vill utöka 
funktionerna med smarta pluggar för vägguttag, fönster- och dörrsensor, rörelsedetektor och en tillhörande 
Gateway. Allt finns tillgängligt i den nylanserade webshopen www.smarthomeline.se/shop. 

• Alcadon AS bekräftade att de kommer att återförsälja Smart Homeline.  

• Leif Liljebrunn, tidigare CEO på ZetaDisplay (publ), valdes till ny ordförande i bolaget på Compare-IT:s årsstämma 
den 26 augusti. 

• Leif Liljebrunn, ökade sitt ägande till totalt 880 010 aktier motsvarande 5,1 % av bolaget. Han förvärvade aktier av 
Martin Strandqvist Holding AB och av Jimmy Björkman Holding AB. 

• Leif Liljebrunn ökade sitt ägande ytterligare, från 880 010 aktier till 1 000 000 aktier, motsvarande drygt 5,7 %. 

• Nudging Capital AB förvärvade ytterligare 114 014 aktier av Jimmy Björkman Holding. Efter förvärvet har Nudging 
Capital 2 334 730 aktier motsvarande 13,44 % av bolaget. 

• Compare-IT flyttade till inspirerande techmiljö i Malmö och nyrenoverade lokaler på Slagthuset. 

• Smart Homeline uppmärksammades i pressen i tidningen Elektrikern som publicerade ett reportage om Smart Ho-
meline i Riksbyggens projekt. Se tidningenelektrikern.se/2020/08/27/compare-it-smarta-hem-for-alla/. 

• Produkten Homeline genomgick en rebranding och Compare-IT introducerade Smart Homeline. Ny hemsida lanse-
rades, smarthomeline.se och Smart Homeline introducerades i sociala medier.  

 

 
Väsentliga händelser efter årets utgång 

• Wästbygg projektet – tilläggsbeställning. Beställningen av Smart Homeline från Compare-IT utvidgades till ett värde 
av SEK 164 000 till det unika bostadsprojektet på Brunnshög i Lund. Detta innebär att hyresgästen, förutom att via 
en app kunna styra belysning och uttag, nu även får läckageindikeringar samt automatisk vattenavstängning.   

• Compare-IT och Srenity Solutions tecknade ett samarbets- och integrationsavtal. Tekniken ska i första fasen använ-
das i en pilot för Heimstaden med en app och teknik för ökad komfort och trygghet.   

• Ny VD, Henrik Jarl tecknade fullt ut sina optionsavtal om totalt 800 000 optioner. Priset per teckningsoption var 
0,18 kronor med en strikekurs på 1,61 kr / aktie baserat på snittkurs på 1,08, allt enligt Black & Scholes modellen. 

 
 

  

http://www.smarthomeline.se/shop
https://tidningenelektrikern.se/2020/08/27/compare-it-smarta-hem-for-alla/
http://www.smarthomeline.se/


— 4 — 

 
 

Compare-IT Nordic AB (publ) 
Bokslutskommuniké 

Maj - december 2020 

 

VD-kommentar 

 

Ambitiös satsning framöver – flerbostadshus, tjänster 
och möjliga förvärv 
 

 

Nöjda kunder, en beprövad produkt och en mark-

nad som digitaliseras i snabb takt utgör en väldigt 

spännande grund för tillväxt, strukturaffärer och 

möjliga förvärv. 

 

Som nytillträdd VD under januari 2021 så ser jag 

ett år, 2020, där vår produkt Smart Homeline nu 

nått en funktionalitet som gör våra kunder väldigt 

nöjda. Ett antal av de projekt som levererades un-

der året har utvärderats och det ger positiv energi 

att ta del av den återkoppling vi fått från kun-

derna. Enkelt och intuitivt att använda, hållbart i 

form av mer effektivt utnyttjande av el samt i de 

fall support har behövts, dessutom fint kundbemö-

tande. Vi är stolta över att de båda Riksbyggen 

projekten som vi levererat Smart Homeline till, BRF 

Prostkvarnen i Jönköping och BRF Landgången i 

Halmstad, delar 4:e plats som Sverige bästa bo-

stadsprojekt!1 Vi har också etablerat vårt trådlösa 

utbud som ger flexibilitet och fler möjligheter till 

både fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare 

samt slutanvändare. Dessutom har vi ett team som 

är redo att ta stora kliv framåt och det är glädjande 

att tidigare VD, Kerstin Lindkvist Toms, fortsätter i 

bolagets ledning. Nu tar vi nästa steg och etablerar 

oss som ett Proptech bolag! 

 

Aktuella kundprojekt och etablering på flerbo-

stadsmarknaden 

Under perioden 1 maj – 31 december fortsatte vår 

satsning på villamarknaden med kunder som Väst-

kuststugan, HM Hus, Svenska Husgruppen. Dessu-

tom etablerade vi ytterligare ett affärsben, nämli-

gen flerbostadshus. Vi exekverade projekt ”Prost-

kvarnen” tillsammans med Riksbyggen och vann 

dessutom ett pilotprojekt tillsammans med 

Heimstaden. Det är Compare-IT:s första 

 
1 riksbyggen.se/om-riksbyggen/press-och-opinion/pressrum/2021/3072283/ 
2 statista.com/outlook/279/154/smart-home/sweden 

projektleverans till en befintlig hyresfastighet och 

via en app kan fastighetsägaren erbjuda sina hy-

resgäster en helt ny upplevelse i bostaden som att 

få notiser om brand och fukt samt kontrollera en-

skilda uttag. 

 

Villamarknaden och vår satsning på flerbostadshus 

utgör nu en grund för de ambitiösa planer vi har 

för 2021 och framåt. Villamarknaden är fortsatt en 

bas att bygga vidare på och ytterligare fokus kom-

mer att läggas på flerbostadsprojekt för att bli en 

ledande aktör inom digitalisering av fastigheter. I 

detta affärsben har vi bara skrapat på ytan och 

möjligheterna är mycket stora. I slutet av 2020 

vann vi ett stort projekt med Wästbygg och Lansa 

Fastigheter där vi under innevarande år ska instal-

lera Smart Homeline i 82 lägenheter i en fastighet i 

Lund. Dessutom fick vi en tilläggsorder på automa-

tisk vattenavstängning samt läckageindikeringar 

vilket ger stort värde till beställaren och samtidigt 

visar att vår grundprodukt enkelt och flexibelt kan 

kompletteras med fler funktioner. Satsningen på 

flerbostadshus kommer att utökas under 2021 och 

framåt och en stor bas av potentiella kunder och 

partners återstår att bearbeta. I Norge gjorde vi 

under året en marknadsundersökning och via vårt 

samarbete med Alcadon AS hoppas vi bryta ige-

nom även på den norska marknaden. 

 

Marknadsutsikt – stark tillväxt för smarta hem 

Vi ser stora rörelser på marknaden. Takten på bo-

stadsbyggande i Sverige närmar sig nu takten på 

befolkningstillväxten och hyresrätter visar stark 

tillväxt. Hushållspenetration för smarta hem beräk-

nas växa från 29,7% 2021 till 53,8% 2025 och visar 

redan en tillväxt på 23,5% 2021 jämfört med 2020 

(värde).2  
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Konsumentsidan är rejält konkurrensutsatt. Vårt 
fokus kommer att ligga på B2B som vi komplette-
rar med vårt trådlösa utbud. Vi har börjat vår till-
växtresa och vi ser att konsumenter och fastighets-
branschen i allt större utsträckning efterfrågar 
tjänsteutbud som är väl förpackat. Vi ser också att 
starka IoT plattformar och appar kommer att för-
väntas, både för att skapa attraktiva och flexibla 
smarta hem men också för att skapa värde åt bo-
stadsutvecklarna. Dessa har behov av att digitali-
sera och effektivisera verksamheten och här vill vi 
ta en viktig roll. Detta kommer vi att adressera 
framöver och vi vill bygga på vår redan befintliga 
mjukvaruorganisation.  
 

Produktutveckling  

Vårt trådlösa kompletteringssystem är lanserat till-

sammans med vår webbshop på smarthome-

line.se/shop. Där kan våra kunder beställa trådlösa 

produkter för att utöka styrningen i sina befintliga 

Smart Homeline system. Vi kommer kontinuerligt 

att jobba vidare med vår trådlösa satsning och lan-

sera fler sensorer och funktioner framöver. Konsu-

menter och fastighetsbranschen efterfrågar i allt 

större utsträckning välförpackat tjänsteutbud och 

det är något vi tror starkt på. 

 

Under året har vi även gjort en satsning på kvali-

tetsförbättrande åtgärder. Vi har kontinuerligt job-

bat med att förbättra vår produkt baserat på feed-

back från våra kunder och släppt uppdaterade 

mjukvaror med förbättrad funktion och stabilitet 

för Smart Homeline. 

Vi har under året också marknadsfört Smart Home-

line i våra sociala media kanaler och på hemsidan i 

allt större utsträckning. Vi avser att synas mer un-

der 2021 och ge frekventa uppdateringar till våra 

följare. 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen  

I enlighet med bolagsstämmans beslut om föränd-

rat räkenskapsår rapporteras i bokslutskommu-

nikén endast 8 månader, maj – december 2020 

jämfört med 12 månader maj 2019 – april 2020. 

EBITDA -4430tkr för helår 2019/2020 (12 månader) 

har förbättrats avsevärt till EBITDA -2234 tkr för 

helår 2020 (8 månader), trots minskad försäljning. 

Samma trend ser vi på kvartal med EBITDA -1559 

november – januari 2019/2020 (3 månader) jäm-

fört med november – december 2020 (2 månader) 

med EBITDA, -631 tkr. Detta främst genom ökad 

kostnadskontroll. Bland annat har personal- och 

konsultkostnader minskat, delvis beroende på Co-

ronapandemin. Stöd för korttidspermitteringar har 

sökts (uppgår till 945 tkr för perioden mars - no-

vember) och beviljats och bolaget avser att även 

söka detta för första halvåret 2021. Omsättningen 

har minskat relativt föregående period till följd av 

osäkerheter kring Coronapandemin men också på 

grund av att produktserien Commercial Line, till 

kommersiella fastigheter, fasas ut för att ge fokus 

och tillväxt för Smart Homeline på villa- och flerbo-

stadsmarknaden. Som en konsekvens har en lager-

nedskrivning gjorts av Commercial Line lagret.  

Erhållet ovillkorat aktieägartillskott har bokats mot 
balanserade vinster/förluster. Ingen återbetalning 
har skett. 
 

Möjliga förvärv 

Tillväxt i bolaget kommer att ske genom organisk 

tillväxt men kan även komma att kompletteras 

med förvärv. Marknaden vi agerar på är fragmen-

terad och det öppnar för förvärv och konsolide-

ring. Detta för att skapa en större marknad, bredda 

erbjudandet och för att åstadkomma skalbarhet i 

organisationen samt utveckling av plattform och 

tjänster. För att kunna göra detta så behöver vi 

även starka investerare som kan följa oss i vår fort-

satta tillväxtresa. Vi har gott självförtroende och 

jag ser inga begränsningar för vad vi kan uppnå 

med vårt team, styrelse och starka ägare, såväl be-

fintliga som nya. Marknaden är i framdrift, nybygg-

nationen står stadigt, smarta hem ökar signifikant 

och fastighetsbranschen digitaliseras. Nu etablerar 

vi oss som ett Proptech bolag! 

 
 
Med förhoppningar om ett spännande år 2021 
 
Henrik Jarl 

VD Compare-IT Nordic AB 
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Kommande finansiell information  

• Delårsrapport januari - mars 2021 tillkännages 12 
maj 2021 

• Halvårsrapport januari - juni 2021 tillkännages 19 
augusti 2021. 

• Delårsrapport juli – september 2021 tillkännages 
18 november 2021  

• Bokslutskommuniké januari – december 2021 till-
kännages 17 februari 2022. 

 
Årsstämma  
Årsstämma kommer att äga rum i Compare-IT Nordic 
AB:s lokaler den 12 maj 2021, kl 10.00 på Slagthuset i 
Malmö, Carlsgatan 12A, 211 20 MALMÖ. Årsredovis-
ningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida 
(www.compare-it.se) för nedladdning från och med den 
15 april 2021.  
 

Medarbetare 
Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i bolaget 
till 6 (6) personer. Genomsnittligt antal medarbetare 
uppgick för kvartalet till 6 (6) personer. 

 
Risk och känslighetsanalys 

Coronapandemin skapar osäkerhet kring framtida bygg-
nation i det korta perspektivet. Beroende på utfallet av 
detta kan bolaget få en påverkad orderingång under det 
kommande verksamhetsåret. Bolaget anser att det kom-
mer behövas göras kontinuerliga bedömningar vilka ef-
fekter som kan väntas på sikt med anledning av den rå-
dande situationen.  
Det finns, utöver effekterna av Coronapandemin, inga 
kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fak-
torer eller andra krav, åtaganden eller händelser som 
kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets fram-
tidsutsikter. 

 

Förslag till utdelning 
För räkenskapsåret 2020 avser styrelsen i Compare-IT fö-
reslå att ingen utdelning lämnas. 

 
Aktiedata och ägare 
Antal utestående aktier per den 31 december 2020 upp-
gick till 17 375 508 kr stycken (17 375 508 stycken). 
Samtliga aktier äger lika rätt till bolagets tillgångar och 
vinst. En aktie medför 1 röst. 
 
Bolagets aktier listades den 3 maj 2017 på Spotlight Stock 
Market (tidigare AktieTorget). 

 
Nyckeltal 
 

 2020-12-31 2020-04-30 

Soliditet  77% 78% 

Kassalikviditet  170% 248% 

 
 

 
 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). Redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. 
Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 2019-05-01 – 2020-04-30. 

 
 
Översiktlig granskning 
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. 

 
 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

 
Kassalikviditet 

Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning. 

 

Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder 
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Styrelsens försäkran 
Styrelsen försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. 

 
Malmö den 18 februari 2021 | Compare-IT Nordic AB (publ)  

 

Styrelsen 

 

Ytterligare information 
Henrik Jarl 
VD, Compare-IT Nordic AB  

Telefon: 076-762 13 46 

E-post: henrik.jarl@compare-it.se 

 

Compare-IT i korthet 
Compare-IT siktar på att bli ett ledande Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Bolaget vill skapa 
bestående värden för både fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Resultatet är ett mer attraktivt boende 
samt en mer effektiv och smart förvaltning. Med vår långa erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta 
hem och förvaltning ska vi etablera oss som ett framgångsrikt bolag i branschen. Hela vårt erbjudande, inklusive utveckling, 
tillverkning, försäljning, support sker utifrån Malmö. 
 

Vision 
Att förenkla fastighetsbranschens och människors vardag genom digitalisering av förvaltning och boende. 

 
Försäljningsstrategi 
Villamarknaden och vår satsning på flerbostadshus utgör nu en grund för de ambitiösa planer vi har för 2021 och framåt. 
En stor del av fastighetsmarknaden återstår att bearbeta. Vi ser också att starka IoT plattformar och appar kommer att 
förväntas, både för att skapa attraktiva och flexibla smarta hem men också för att skapa värde åt bostadsutvecklarna. 
Dessa har behov av att digitalisera och effektivisera verksamheten och här vill vi ta en viktig roll. 
 
 

 
Denna information är sådan information som Compare-IT Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark-

nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Henrik Jarls försorg, för offentliggörande den 18 feb-

ruari 2021. 

mailto:kerstin@compare-it.se
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Bolagets resultaträkning 

 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 

 2020-11-01 

- 2020-12-31 

2 månader 

2019-11-01 

- 2020-01-31 

3 månader 

2020-05-01 

- 2020-12-31 

8 månader 

2019-05-01 

- 2020-04-30 

12 månader 

Rörelsens intäkter 
     

Nettoomsättning  505 873 1 947 4 709 

Aktiverat arbete för egen räkning   16 80 352 

Övriga rörelseintäkter  224  994 64 

Totala intäkter  729 889 3 021 5 125 

Rörelsens kostnader 
     

Handelsvaror3  -483 -715 -2 104 -3 382 

Förändring av lager      

Övriga externa kostnader  -249 -714 -888 -2 224 

Personalkostnader  -628 -1 019 -2 263 -3 949 

Rörelseresultat 
före avskrivningar 

 -631 -1 559 -2 234 -4 430 

Av- och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

  
-280 

 
-372 

 
-961 

 
-1 378 

Totala kostnader  -1 640 -2 820 -6 216 -10 933 

Rörelseresultat  -911 -1 931 -3 195 -5 808 

 

Resultat från finansiella poster 

     

Räntekostnader  -21 -30 -78 -97 

Resultat efter finansiella poster  -932 -1 961 -3 273 -5 905 

 
Antal aktier 

  
17 375 508 

 
17 375 508 

 
17 375 508 

 
17 375 508 

Resultat per aktie  -0,05 -0,11 -0,19 -0,34 

 
3 Lagerförändring ingår I handelsvaror. Uppställning förändrad jämfört med bokslutskommuniké 2019/2020.  
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Bolagets balansräkning - Tillgångar 
 

Alla belopp i tusentals kronor  2020-12-31 2020-04-30 

Anläggningstillgångar 
   

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  8 099 8 153 

Summa immateriella anläggningstillgångar  8 099 8 153 

Summa anläggningstillgångar  8 099 8 153 

 
Omsättningstillgångar 

   

Varulager m.m.    

Varor under tillverkning  1 046 2 206 

Färdiga varor och handelsvaror  646 693 

Förskott till leverantörer  0 26 

Summa varulager  1 692 2 925 

 
Kortfristiga fordringar 

   

Kundfordringar  537 669 

Aktuell skattefordran  0 34 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  128 81 

Summa kortfristiga fordringar  665 784 

Kassa och bank  2 196 4 824 

Summa omsättningstillgångar  4 553 8 533 

SUMMA TILLGÅNGAR  12 652 16 686 
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Bolagets balansräkning - Eget kapital och skulder 
 

Alla belopp i tusentals kronor  2020-12-31 2020-04-30 

Eget kapital 
   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  1 738 1 738 

Fond för utvecklingskostnader  7 636 7 556 

Summa bundet eget kapital  9 374 9 294 

Fritt eget kapital 
   

Överkursfond  35 543 35 543 

Balanserad vinst  -31 890 -26 955 

Erhållet aktieägartillskott  0 1 050 

Periodens resultat  -3 273 -5 905 

Summa fritt eget kapital  380 3 733 

Summa eget kapital  9 754 13 027 

Långfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut  1 216 1 401 

Övriga långfristiga skulder  - - 

Summa långfristiga skulder  1 216 1 401 

Kortfristiga skulder 
   

Skulder till kreditinstitut  704 519 

Leverantörsskulder  200 433 

Aktuell skatteskuld  6 6 

Övriga skulder  150 130 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  622 1 170 

Summa kortfristiga skulder  1 682 2 258 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  12 652 16 686 
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Bolagets kassaflödesanalys 
 

 
Alla belopp i tusentals kronor 

   
2020-05-01 

- 2020-12-31 

8 månader 

2019-05-01 

- 2020-04-30 

12 månader 

Den löpande verksamheten 
    

Rörelseresultat   -3 195 -5 808 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

Avskrivningar enligt plan på tidigare aktiverade ut-
vecklingsprojekt 

  961 1 378 

Finansiella kostnader   -78 -97 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital 

 
 

 
 

 
-2 312 

 
-4 527 

 
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 

    

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar   1 352 136 

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder   -761 -333 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 721 -4 724 

 
Investeringsverksamheten 

    

Förvärv av anläggningstillgångar   -907 -1 360 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  - -907 -1 360 

 
Finansieringsverksamheten 

    

Nyemission   0 8 102 

kAmorteringar / Upptagna lån   0 1 691 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 9 793 

 
Ökning/minskning av likvida medel 

 
 

 
 

 
               -2 628 

 
3 709 

Likvida medel vid periodens början                   4 824         1 115 

Likvida medel vid periodens slut   2 196 4 824 
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      Bolagets förändring av eget kapital 
 

Alla belopp i tusentals kronor Aktie-  
kapital 

Fond för  
utvecklings 

avgifter 

Över- 
kursfond 

Balan- 
serad 

förlust 

Aktieägar- 
tillskott 

Årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående eget kapital 
2020-05-01 

 
1 738 

 
7 556 

 
35 543 

 
-26 955 

 
1 050 

 
-5 905 

 
13 027 

Resultatdisp. enl. års-
stämmans beslut 

   -5 905      5 905  

Överföring fond för ut-
vecklingsutgifter 

 

 80  -80 

 

   

Omföring ovillkorat aktieägartill-
skott 

           1 050            -1 050   

Periodens resultat      -3 273 -3 273 

Utgående eget kapital 
2020-12-31 

 
1 738 

 
7 636 

 
35 543 

 
-31 890 

 
0 

 
-3 273 

 
9 754 
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