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Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom
byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolagets vision är
att så många människor som möjligt ska få möjlighet att bo i ett smart
hem. Bolaget levererar idag smarta hem lösningar till bl.a. Myresjöhus
och LB-hus.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.
Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr. Uppgifter inom parantes avser föregående
räkenskapsår.
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Väsentliga händelser under 2016/2017
Under september 2016 genomfördes en övertecknad nyemission om 4,8 Mkr för att fokusera på
produkt- och säljutveckling.
Bolaget genomförde en publik spridningsemission under april 2017 om 10+2 Mkr. Emissionen
övertecknades 8,5 gånger och bolaget utnyttjade överteckningsoptionen om 2 Mkr och tog in 12
Mkr i nytt kapital (netto ca 11 Mkr efter emissionskostnader). Bolaget noterades på Aktietorget den
3 maj 2017.
Bolaget tecknade avtal med Svensk Husproduktion AB, med varumärket ”LB-Hus”, om att införa
Compare-IT:s smarta hemlösningar som standard. LB-Hus prognostiserar att sälja drygt 350 hus
under 2017. Leveranser från Compare-IT påbörjas efter sommaren 2017.
Företaget har skrivit avtal med ytterligare fem svenska hustillverkare som erbjuder företagets
produkter som standard eller i vissa fall som tillval.
Home Line™ har färdigutvecklats i första versionen. Projektet försenades ett par månader bl a
beroende på en utökad kravspecifikation för att göra produkten mer modulär och öka skalbarheten.
Nya lägenhetsprojekt är projekterade med Home Line™ – leveranser påbörjas hösten 2017.
Bolaget har fortsatt sin resa för att bli ett ledande IoT företag och i enlighet med plan lanserat
molnlösningen med Mina Sidor där varje kund har sin egen profil och möjlighet att anpassa sitt
system och köpa kompletterande digitala tjänster.
Compare-IT har under verksamhetsåret fullt ut ställt om företaget från ett konsultföretag med
produkter till ett renodlat produktföretag och minskat den traditionella tjänste- och service affären.
Tjänster kommer framöver att främst utgöras av digitala tillvalstjänster.
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VD har ordet

Teknikintresset och teknikmognaden har ökat
och vi är övertygade om att vår smarta hem
lösning ligger helt rätt i tiden. Compare-IT:s
beprövade system kombinerar det bästa av tre
världar: den driftsäkra fasta installationen, det
trådlösa systemets flexibilitet och en
molnlösning som gör systemet framtidssäkert.
Kerstin Lindkvist Toms
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Kraftig ökning av antalet kontrakterade hustillverkare
Det råder inga tvivel om att vi gått in i en ny fas. LB-Hus och ytterligare ett antal hustillverkare har tagit
steget och erbjuder nu Compare-IT som standard i alla sina hus. Frågan hustillverkare och byggbolag ställer
sig är inte längre OM man ska satsa på att erbjuda smarta hem lösningar till sina kunder utan snarare HUR,
d v s vilka grundfunktioner och tillval ska man inkludera i sitt unika paket.
Teknikintresset och teknikmognaden har ökat och vi är övertygade om att vår smarta hem lösning ligger helt
rätt i tiden. Compare-IT:s system kombinerar det bästa av tre världar: den driftsäkra fasta installationen, det
trådlösa systemets flexibilitet och en molnlösning som gör systemet framtidssäkert. Att satsa på en
trådbunden smart elinstallation är en investering i sitt boende och som dessutom höjer värdet på bostaden.
Därför tror vi också att man vill äga sitt eget smarta hem system.
Statistiken över bostadsbyggandet talar sitt tydliga språk – det byggs ett ökande antal bostäder och det
finns ett fortsatt stort behov. Enligt SCBs senaste rapport påbörjades under första kvartalet 2017 21 250 nya
bostäder i form av småhus och lägenheter, vilket är en ökning med 45% jämfört med föregående år. Denna
utveckling genererar stora möjligheter för oss.
I takt med att Compare-IT fått en mer etablerad ställning på marknaden har intresset och efterfrågan på vår
lösning ökat i snabbare takt än förväntat under året. Med insikten att det skulle påverka omsättningen på
kort sikt, valde vi att rikta om våra säljresurser från att ta enstaka projekt i närtid till att fokusera mer på
strategiska avtal där Compare-IT ingår som standard. På kort sikt påverkade detta försäljningen negativt,
men innebär på längre sikt säkrare årsvolymer samt bidrar till att snabbare bygga varumärke och etablera en
ledande marknadsposition med "vallgravar" gentemot konkurrerande aktörer på marknaden.
Vi är oerhört glada att den kommunikation vi haft under året med olika aktörer, både på villa- och
lägenhetsmarknaden, om våra lösningar genererat ett antal avtal och att många fler nu ser denna utveckling
och vill erbjuda vår lösning som standard. Vår nya produktserie Home Line™ öppnar upp en helt ny
marknad. Vi har nu möjlighet att tillgodose behovet av smarta funktioner även i lägenheter och kommer
under året att utvärderas av ett par större aktörer inom detta segment.
En annan spännande resa under det gångna året var arbetet inför emissionen samt efterföljande notering
på Aktietorget. Emissionen blev som bekant rejält övertecknad och vi ser nu fram emot att träffa våra nya
aktieägare i samband med Bolagsstämman den 23 augusti. Varmt välkomna!

Kerstin Lindkvist Toms
VD Compare-IT Nordic AB
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Bolagets verksamhet
Affärsidé
Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är kostnadseffektiva och
användarvänliga.

Inledande bakgrund
Det har talats om smarta hem i flera år, men marknaden kan ännu inte sägas fått sitt fulla genombrott.
Fortfarande är det främst synnerligen teknikintresserade människor som sätter ihop sina egna smarta hemlösningar baserat på de (ofta trådlösa) konsumentprodukter som idag finns på marknaden.
Idag befinner sig marknaden för smarta hem i klyftan mellan de tidiga anhängarna och den breda
massmarknaden. Det finns flera förklaringar till varför det smarta hemmet hittills inte nått massmarknaden.
Priserna på professionella produkter med god funktionalitet har varit höga samtidigt som efterfrågan från
slutanvändare har varit relativt låg. Dessutom är livslängden på redan installerade produkter i fastigheter
förhållandevis lång (till skillnad från t.ex. mobiltelefoner som har en kortare livslängd och byts ut ofta).
Marknaden kan grovt sett delas in i professionella, installerade system för nybyggnation och trådlösa system
för eftermontage. Marknaden för trådlösa system har utvecklats kraftigt under de senaste åren och ett flertal
aktörer har tillkommit.
Därtill finns det en fragmenterad marknad av stängda isolerade ”ekosystem” för det smarta hemmet, vilket i
praktiken innebär att användaren behöver flera separata system som hanterar t.ex. larm, lås, belysning, ljud
och bild etc. Dessa stängda ekosystem består av produkter som endast är kompatibla med varandra inom
respektive ekosystem och inte med andra delar av det smarta hemmet. Det saknas en sammanhängande
plattform för att koppla samman de olika ekosystemen.
På senare tid har olika aktörer tagit initiativ för att skapa sammanhängande plattformar. Apples Homekit är
ett sådant initiativ. Idag går det att köpa t.ex. fuktlarm, rörelsedetektorer, övervakningskameror, lampor och
termostater till Homekit. Utbudet är dock ännu skralt, på motsvarande sätt som utbudet av appar i Apples
App Store var skralt när den första iPhone-telefonen lanserades.
Å andra sidan sker just nu en snabb teknikutveckling på flera håll. Konsumenter som är vana vid
uppkopplade lösningar i andra sammanhang efterfrågar i allt högre grad även smarta hem-lösningar. I
synnerhet vid nybyggnation då fastighetsägaren står inför en mängd val som denne ska leva med under en
längre tid framöver.
En undersökning av analysföretaget Markets and Markets menar att den globala marknaden för smarta hem
förväntas öka med i genomsnitt 14 procent årligen mellan 2016 och 2022, från 47 miljarder USD till 122
miljarder USD. Marknaden för smarta hem domineras av globala storföretag som t.ex. Honeywell (USA),
Legrand (Frankrike), Johnson Controls (USA), Schneider Electric (Frankrike), Siemens (Tyskland), Samsung
(Sydkorea) och Nest Labs (USA). Det är rimligt att anta att marknaden för smarta hem kommer mogna
avsevärt under de kommande åren.
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Compare-IT:s verksamhet
Compare-IT är ett företag som varit verksamt inom byggnadsautomation sedan 2005. Bolaget har som
konsult, systemintegratör och projektledare ansvarat för driftsättning och leverans av stora välkända
fastighetsprojekt, såsom t.ex. Arlanda Pir F och Studentskrapan.
En återkommande feedback från Bolagets kunder har varit att de önskar mindre komplexa installationer och
mer kostnadseffektiva entreprenader. Mot bakgrund av denna feedback har Bolaget under flera år utvecklat
ett styrsystem med fokus på att bli marknadens mest flexibla och kostnadseffektiva system för styrning av
bostäder och fastigheter. Bolagets system har anpassats för olika produktserier som adresserar Bolagets två
affärsområden: kommersiell belysningsstyrning och smarta hem.

Bolagets produkter och tjänster
Compare-IT har utvecklat en teknisk plattform för styrning av mindre och medelstora fastigheter.
Plattformen består av ett flertal olika styrprodukter och tillbehör, som modulärt byggs ihop till ett system
som är anpassat för t.ex. en villa eller lägenhet. Ett system styr och energimäter elektrisk utrusning såsom
t.ex. belysning, eluttag, motorvärmare, mediautrustning, disk- och tvättmaskin, kyl- och frys etc. Flera olika
funktioner kan integreras i systemet, däribland säkerhet och värme- och ventilations-styrning.
Compare-IT:s lösning är ett trådbundet system och installeras främst vid nybyggnation eller vid större
renoveringar. Själva installationen sker genom att signalkablar dras via de normala kabelgångarna och
kopplas till en elcentral med förprogrammerade funktioner. Eftersom signalkablarna dras i samband med
den ordinarie elinstallationen är merkostnaden för det extra arbetet begränsad. När installationen är klar är
det enkelt att strömsätta systemet och komma igång.
Ju större system kunden väljer, desto mer detaljerat går det att styra fastigheten och dess funktioner. Det
går då att skapa fler scenarion efter kundens önskemål och behov. En del funktioner kräver komplettering
med t.ex. rörelsedetektorer eller andra sensorer. Många kunder väljer att fälla in en surfplatta i väggen för
enkel och överskådlig kontroll, vilket då även förstärker upplevelsen av ett ”smart hem”.
Ett fast installerat system ger en mycket hög driftssäkerhet och kan paketeras för att nå en optimal
användarvänlighet. Det krävs ingen eftermontering och stör inte heller fastighetens estetik. Byggherren har
en detaljerad kännedom om hur installation har skett och vilken funktionalitet som finns i systemet.
Bolagets system kan kompletteras med trådlösa produkter från andra tillverkare. Dessa kan baseras på t.ex.
Bluetooth Smart, Zigbee eller Z-Wave, och ger en ökad flexibilitet. Systemet har även en molninfrastruktur
med öppet gränssnitt som kan samverka med kompletterande system och ger en ökad framtidssäkerhet då
systemet enkelt kan uppdateras med ny mjukvara.
Till skillnad från existerande professionella system kräver Compare-IT:s system ingen specialutbildad
programmerare för att driftsätta systemet. Kunden får en mer kostnadseffektiv lösning som är klar att
användas nästan direkt. En driftsättning av ett mindre kontor tar t.ex. knappt 20 minuter.
Bolagets produktplattform är indelad i två produktserier: Commercial Line™ och nyutvecklade Home
Line™, som är inriktade mot kommersiell belysningsstyrning respektive smarta hem. Plattformen är
optimerad så att driftsättningstiden och kunskapskrav på adressering och programmering minimeras.
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Produktutveckling
Utvecklingen av Home Line™, en fullt optimerad produktfamilj för det smarta hemmet, har fortgått under
verksamhetsåret och första installationerna skedde våren 2017. Projektet försenades ett par månader och
större volymer levereras från hösten 2017. Home Line™ öppnar upp ett nytt marknadssegment, lägenheter,
som har en väsentlig potential. Produkten har mottagits väl av marknaden och bolaget för diskussioner med
större och mindre aktörer inom byggindustrin om kommande lägenhetsprojekt.
Bolaget har som en konsekvens kraftigt ökat utvecklingsresurserna under året både på mjukvaru- och
hårdvarusidan. Kostnadsökningen är tidsbegränsad och bolaget räknar med att återgå till lägre
utvecklingskostnader under hösten 2017. Under året har en vidareutvecklad molnlösning lanserats, som
möjliggör support och utökat tjänsteutbud via molnet. En ny App har lanserats med ett väsentligt utvecklat
användargränssnitt. Bolaget har även färdigställt integrationer mot tredjepartsaktörerna Nibe och IDLock.
IMD -Individuell-Mätning-Debitering integreras i bolagets produkter under 2017. En ny grafisk profil har
lanserats liksom en ny hemsida.

Marknad & Sälj
Bolaget fortsätter den offensiva marknadssatsningen att bygga ett ledande produktföretag för smartare hus.
Fokus ligger på smarta hem då det bedöms som en mer skalbar och snabbrörlig marknad som kommer att
konsolideras de kommande åren.
Compare-IT har ett konkurrenskraftigt erbjudande både för kommersiella applikationer och hemautomation.
Detta har bevisats genom att bolaget tecknat ett antal viktiga avtal med husbyggare under året:
•

LB-Hus första leveranser av Compare-IT:s smarta hem lösning som standard påbörjas efter sommaren
2017

•

Företaget har skrivit avtal med totalt fem svenska hustillverkare som erbjuder företagets produkter som
standard eller i vissa fall som tillval. Compare-IT fokuserar säljinsatserna på hustillverkare, som erbjuder
smarta hem lösningar som standard. Det möjliggör en mer effektiv försäljnings- och leveransprocess.

•

Diskussioner har inletts med ett antal större byggherrar inom lägenhetsprojektering. Första
lägenhetsprojeten är projekterade.

Det minskade fokuset på kommersiella projekt under året har följaktligen minskat antal nya projekt vilket
påverkar försäljningen. Kommersiella projekt är en fortsatt viktig del av Compare-IT:s affär och får ökat
säljfokus från hösten 2017 med en dedikerad säljresurs.
•

Kommersiella projekt under året: Leverans till P-huset Hansa i Malmö, slutleverans av projektet Bilen för
World Trade Centre i Malmö samt projektering till Tingsrätten i Lund (leverans av projektet ligger från
sommaren 2017 och framåt).

Eftersom Compare-IT i princip enbart arbetar med nybyggnation står Bolaget inför långa projekttider. Ett
större lägenhetsprojekt som börjar projekteras nu ligger vanligen 2–4 år framåt i tiden. Det är samtidigt en
viktig strategisk affär som kräver resurser nu. Vårt säljarbete under verksamhetsåret har till stor del varit en
investering för framtiden. Vi kommer under 2017/2018 i större utsträckning balansera mer kortsiktiga
projekt med större, långsiktiga projekt för att säkerställa intäkter även på kortare sikt.
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Marknadsutsikt
Bolaget ser en kraftigt ökad efterfrågan på smarta hem lösningar drivet av ett ökat intresse för styrning, en
generellt sett högre teknikmognad, EU:s initiativ till att minska energianvändningen inom EU med 20
procent fram till år 2020 samt ett fortsatt ökat bostadsbyggande.
Samtidigt har mognaden på marknaden ökat och det kommer fler alternativa lösningar, speciellt på den
trådlösa sidan. Olika affärsmodeller presenteras, där huvudspåren är en initial investering (som Compare-IT)
kontra en (trådlös) abonnemangslösning. Bolaget bedömer att mer än hälften av Sveriges hustillverkare mer
eller mindre aktivt utvärderar olika smarta hem lösningar. Compare-IT har fortsatt fokus på att vara det
system som är enklast för byggherren att leverera som standard och att äga över tid.
För bygg- och fastighetsbolagen är den stora utmaningen att hitta rätt lösningar som inte riskerar att leda
till stora underhålls- och supportkostnader i framtiden. Det är precis här Compare-IT:s lösning passar väldigt
väl in.
Lägenhetsmarknaden visar en tydligt ökad efterfrågan och det finns ett starkt intresse från både små och
stora byggherrar. Företagets produkter kommer under 2017–2018 att utvärderas av ett par större
byggföretag.
Marknadsintresset för smarta hem lösningar, ett konkurrenskraftigt produkterbjudande i kombination med
en stark byggmarknad gör att Bolaget ser mycket positivt på den framtida utvecklingen. Ingångna avtal för
leveranser av smarta hem lösningar ger en mer stabil intäktsbas som kompletteras med projektleveranser.
Vi befinner oss i en tid av förändring och det är tveklöst så att våra smarta hem bara har sett början på vad
digitalisering och Internet-of-things innebär och vilka möjligheter som finns. Rätt använd innebär
digitaliseringen stora möjligheter att göra vårt vardagsliv enklare och tryggare. Samtidigt finns det viktiga
aspekter att ta hänsyn kring integritet och IT-säkerhet. Vi på Compare-IT fokuseras på nyttiga lösningar som
kan hjälpa människor i vardagen och öka deras trygghet. Därför är vi helt fokuserade på att erbjuda
kostnadseffektiva lösningar som är enkla att använda och äga med fokus på nyttiga funktioner.
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Styrelse och VD
JEANETTE ANDERSSON, F. 1967. STYRELSEORDFÖRANDE
Ekonomie magisterexamen från Lund universitet. Jeanette har en bakgrund som sälj- och marknadschef
inom industri- och fastighetsautomation. Hon har även drivit entreprenörsbolag och är verksam inom
riskkapitalbranschen i Skåne, däribland som rådgivare hos inkubatorn Minc och som medgrundare till
Queen Invest. Hon är styrelseledamot i LU Holding. Jeanette är arbetande ordförande i Compare-IT och
ansvarar för Bolagets IR-frågor. Jeanette har varit medlem i Bolagets styrelse sedan 2013.

JIMMY BJÖRKMAN, F. 1971. STYRELSELEDAMOT
Medgrundare och marknadschef i Compare-IT. Jimmy har en bakgrund som elkonsult och har varit verksam
som konstruktör och teknikansvarig för installationsbussystem hos WO-Konsult. Han har även varit
affärsområdeschef för affärsområdet Installationsbuss hos ÅF. Jimmy har varit medlem i Bolagets styrelse
sedan 2005.

MARTIN STRANDQVIST, F. 1972. STYRELSELEDAMOT
Dataingenjör från Växjö universitet. Martin är medgrundare och vice VD i Compare-IT. Han har en bakgrund
från olika teknikroller från bl.a. Weidmüller, Eurolon, Compwell Ltd. Han har även varit teknikansvarig för
installationsbussystem hos ÅF samt affärsområdeschef för affärsområdet Fastighetsautomation hos
Netcoord. Martin har varit medlem i Bolagets styrelse sedan 2005.

JAN KARLANDER, F. 1969. STYRELSELEDAMOT
Jan har varit verksam i familjeföretaget Agda Lön som såldes till Visma år 2012. Idag arbetar Jan med
fastighetsförvaltning och investeringar i framförallt IT och cleantech. Jan har varit medlem i Bolagets styrelse
sedan 2014.

ULF PERSSON, F. 1956. STYRELSELEDAMOT
Ulf har cirka 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom bl.a. IT-, telekom-, och mobilindustrin med
placeringar i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Han har lett ett flertal internationella nyetableringar av
lönsamma affärsverksamheter inom både B2B och B2C. Ulf har varit medlem i Bolagets styrelse sedan 2014.

ULF GEORGSON, F. 1952. STYRELSESUPPLEANT
Ulf har lång erfarenhet av att driva entreprenörsbolag och har bl.a. byggt upp flera verksamheter med fokus
på internationell försäljning. Ulf är idag verksam i familjeföretaget Scandinavian Nonwoven AB. Ulf har varit
suppleant i Bolagets styrelse sedan 2016.

KERSTIN LINDKVIST TOMS, F. 1972. EXTERN VD
Civilekonom från Högskolan i Halmstad. Kerstin har lång erfarenhet av strategi- och ledarutveckling samt
säljträning. Hon har en bakgrund som försäljningschef för Gallagher Europe Group med ansvar för att
bygga upp den svenska och danska verksamheten. Kerstin har även arbetat med kvalificerat
försäljningsarbete och hållit i utbildningar inom området. Kerstin tillträdde som VD i Compare-IT den 1
januari 2017. Hon arbetade dessförinnan som säljkoordinator och vVD i Bolaget.
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Finansiell information
Aktiedata och ägare
Aktiekapitalet per den 30 april 2017 uppgick till 715 Tkr och antalet aktier till 7 149 000 stycken. Samtliga
aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst.
Bolagets aktier listades 3 maj 2017 på AktieTorget.

10 största ägarna 2017-04-30
Totalt antal aktier

% av kapital

% av röster

Jimmy Björkman Holding AB

1 251 000

17,5 %

17,5 %

Martin Strandqvist Holding AB

1 251 000

17,5 %

17,5 %

Extrico AB

704 000

9,8 %

9,8 %

Jelifa AB

456 900

6,4 %

6,4 %

Poqvint AB

384 000

5,4 %

5,4 %

Andreas Björklund

351 500

4,9 %

4,9 %

EBER Holding AB

253 000

3,5 %

3,5 %

Wolfie Tough Holding AB

231 800

3,2 %

3,2 %

Håkan Antonsson

165 900

2,3 %

2,3 %

Magnus Olsson

137 800

1,9 %

1,9 %

5 186 900

72,6 %

72,6 %

Ägare

Bolaget har efter den publika spridningsemissionen 7 149 000 aktier som per 170430 var fördelade på
1 443 aktieägare. De tio största ägarna ägde per 170430 72,6 % av aktierna.
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SMARTA HEM FÖR ALLA

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529,
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2016-05-01 – 2017-04-30.

Allmänt om verksamheten
Compare-IT är ett svenskt teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för
smarta hem främst för nybyggnation.
Compare-IT har genom åren förvärvat en djup kompetens inom kommersiell belysningsstyrning och smarta
hem lösningar med utgångspunkt i smart elinstallation. Bolagets unika koncept av förprogrammerade
system gör att byggföretagen enkelt kan erbjuda kostnadseffektiva och användarvänliga smarta
hemlösningar. Compare-IT fortsätter den offensiva marknadssatsningen att bygga ett ledande
produktföretag för smartare hus.

Organisation
Organisation har under året förstärkts med en utvecklingsresurs, en UX-designer och en teknisk säljare
baserad i Lund. En CFO har anlitats på konsultbasis. Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet anställda
i Bolaget till 10,25 personer.
Compare-IT har samarbeten med utvecklingspartners i Sverige och internationellt.
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Ekonomisk översikt
Nedanstående finansiella information, med undantag från kassaflödesanalyserna, för verksamheten
2012-2017 är hämtade ur Bolagets räkenskaper. Räkenskaperna för 2012-2017 är reviderade av Bolagets
revisor.

(Belopp i Tkr)

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2 336

2 943

1 672

1 427

1 895

−3 902

−1 083

−2 177

−503

394

80

62

37

58

65

426

257

154

270

224

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet % - Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning
Kassalikviditet % - Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder

Bolagets finansiella utveckling
•

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 336 Tkr (2 943 Tkr).
•

Säljfokus smarta hem i kombination med förseningen av Home Line™ är huvudsaklig förklaring till
den minskade försäljningen under verksamhetsåret. Ingångna avtal ger försäljning från hösten 2017.

•

Tjänsteförsäljningen minskade beroende på avslutade serviceavtal, som inte längre är en del av
Bolagets kärnverksamhet. Framtida tjänsteintäkter förväntas främst komma från digitala tjänster.

•

Det minskade fokuset på kommersiella projekt har följaktligen minskat antal nya projekt under året
vilket påverkar försäljningen. Kommersiella projekt är en fortsatt viktig del av Compare-IT:s affär och
får ökat säljfokus från hösten 2017 med ytterligare en säljresurs.

•

Avskrivningar av utvecklingen av Home Line™ sker först under hösten när större projektleveranser
påbörjas vilket är en förändring i bedömning jämfört med tidigare delårsbokslut och årsredovisning.
Förändringen i bedömning har påverkat avskrivningarna positivt med 889 Tkr under året varav 606
Tkr avser årets avskrivningar och 283 Tkr avser avskrivningar gjorda under tidigare år. Hade samma
bedömning gjorts vid delårsbokslutet hade avskrivningarna påverkts positivt med 550 Tkr varav 267
Tkr avser årets avskrivningar för perioden fram till 2017-01-31.
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Finansiell ställning och likviditet
Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till 106 Tkr (1 277 Tkr). Per den 30 april 2017 uppgick
de övriga kortfristiga fordringarna till 12 233 Tkr (13 Tkr). Fordringarna utgörs huvudsakligen av fordringar
för aktielikvid på 12 060 Tkr som erhölls den 3 maj 2017.
Bolaget genomförde i september 2016 en nyemission, en private placement, på 4,8 Mkr med ett
teckningsåtagande på lika mycket, inför en notering på Aktietorget våren 2017. Nyemissionen ökade
antalet delägare till 39 st.
Bolaget genomförde därefter planenligt en publik spridningsemission under april 2017 om 10+2 Mkr.
Emissionen övertecknades 8,5 gånger och Bolaget utnyttjade överteckningsoptionen om 2 Mkr och tog in
12 Mkr i nytt kapital (netto ca 11 Mkr efter emissionskostnader). Bolaget noterades på Aktietorget den 3
maj 2017.

Bolagsstyrning
Årsstämma
Alla aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret den 17 augusti och anmäler sitt deltagande till
Bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta i förhandlingar på årsstämman. Årsstämman avseende
räkenskapsåret 2016/2017 äger rum den 23 augusti 2017 kl. 12.00 i Bolagets lokaler på Åkergränden 7 i
Lund.

Styrelsen
Styrelsen bestod vid utgången av 2016 av fem ordinarie ledamöter och en suppleant samt en adjungerad
ledamot.

Styrelsearbetet
Styrelsen har genomfört 9 protokollförda möten under året. Frågor som behandlats är strategi och
långsiktig inriktning, finansieringsfrågor, rapportering samt informations- och kommunikationsfrågor. Utöver
protokollförda möten har styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter haft kontinuerlig kontakt med
Bolagets VD. Styrelsen får kontinuerliga rapporter om Bolagets resultat och ställning enligt fastställd
rapporteringsinstruktion. Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltning och bedömer löpande
Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning som innehåller regler och
riktlinjer för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD. Bolaget omfattas för närvarande inte av svensk kod
för bolagsstyrning och har inte heller beslutat tillämpa koden på frivillig grund. Styrelsen kommer att följa
utvecklingen och kan om så finns behov införa de delar som blir tillämpliga på ett bolag i dess storlek.
Företagets säte är Skåne län, Lund kommun
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Förslag till disposition av vinst
Till årsstämmans förfogande står:
(Belopp i Tkr)
Överkursfond

19 519
1 050

Erhållna aktieägartillskott
Balanserad vinst

−5 375

Årets resultat

−3 902

Totalt

11 292

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:
Årets förlust balanseras och i ny räkning överföres: 11 292
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Förändring av eget kapital
(Belopp i Tkr)

Ingående eget kapital
2016-05-01

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
förlust

Aktieägartillskott

Årets
resultat

Totalt
eget
kapital

138

0

4 109

−1 925

1 050

−1 083

2 289

1 083

0

Resultatdisp. enl.
årsstämmans beslut

−1 083

Överföring fond för
utvecklingsutgifter

2 010

Fondemission

356

Nyemission

220

−2 010

0

−356

0

15 410

15 630

Periodens resultat
Utgående eget kapital
2017-04-30

715

2 010

19 519
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−5 375

1 050

−3 902

−3 902

−3 902

14 017

Resultaträkning och rapport över totalresultat
Resultaträkning
2016-05-01
- 2017-04-30

2015-05-01
- 2016-04-30

Nettoomsättning

2 336

2 943

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

1 208

102

628

303

289

604

4 461

3 951

−2 598

−1 107

1, 2

−1 712

−1 347

4

−4 017

−2 057

8

−470

−1

−2

Totala kostnader

−8 320

−4 984

Rörelseresultat

−3 859

−1 032

0

0

−42

−51

Resultat efter finansiella poster

−3 902

−1 083

ÅRETS RESULTAT

−3 902

−1 083

Resultat per aktie baserat på antal aktier vid bokslutet

-0.55

-786.39

Resultat per aktier baserat på justerat antal aktier vid
bokslutsdagen för split 1:3000

-0.55

-0.26

(Belopp i Tkr)

Not

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

3

Totala intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immaterialla
anläggningstillgångar

5, 14

Jämförelsestörande poster

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
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Balansräkning
Tillgångar
2017-04-30

2016-04-30

3 457

1 407

3 457

1 407

105

42

105

42

3 562

1 449

Varor under tillverkning

342

0

Färdiga varor och handelsvaror

935

351

1277

351

226

509

26

0

12 233

13

168

100

12 653

622

106

1 277

Summa omsättningstillgångar

14 036

2 250

SUMMA TILLGÅNGAR

17 598

3 699

(Belopp i Tkr)

Not

Anläggningstillgångar

5

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

6, 14

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Balansräkning
Eget kapital och skulder
(Belopp i Tkr)

Not

2017-04-30

2016-04-30

715

138

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

10

Fond för utvecklingsutgifter

2 010

Summa bundet eget kapital

2 725

138

Överkursfond

19 519

4 109

Balanserad vinst

−5 375

−1 925

1 050

1 050

−3 902

−1 083

11 292

2 151

14 017

2 289

585

672

585

672

22

140

Leverantörsskulder

1 454

371

Aktuell skatteskuld

0

7

200

102

1 320

117

2 996

737

17 598

3 699

Fritt eget kapital

Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

11

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

8, 12

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

12

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över kassaflöden
2016-05-01
- 2017-04-30

2015-05-01
- 2016-04-30

−3 859

−1 032

−8

470

0

0

−42

−51

−3 909

−613

−12 959

−467

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder

2 377

56

Kassaflöde från den löpande verksamheten

−14 491

−1 024

Förvärv av anläggningstillgångar

−2 105

−889

Kassaflöde från investeringsverksamheten

−2 105

−889

15 630

2 425

−205

−141

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15 425

2 284

Ökning/minskning av likvida medel

−1 171

371

Likvida medel vid periodens början

1 277

906

106

1 277

(Belopp i Tkr)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amorteringar / Upptagna lån

Likvida medel vid periodens slut
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Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.

Värdering av tillgångar och skulder
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras Bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Pensioner
Företaget har endast förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa
planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012;1 (K3).
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Noter
NOT 1: LEASINGAVTAL
Leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 140 Tkr (146 Tkr). Framtida leasingavgifter, för icke
uppsägningsbara leasing avtal, förfaller till betalning enligt följande:
2016/2017

2015/2016

Inom ett år

178

116

Senare än ett år men inom fem år

152

165

0

0

(Belopp i Tkr)

Senare än fem år

NOT 2: ARVODE TILL REVISORER
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter
(Belopp i Tkr)

2016/2017

2015/2016

24

22

2016/2017

2015/2016

289

463

0

141

289

604

Parsells Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag

NOT 3: ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
(Belopp i Tkr)
Statliga bidrag
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång
Totala övriga rörelseintäkter
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NOT 4: PERSONAL
2016/2017

2015/2016

8,4

6

Kvinnor

1,5

0

Män

6,9

6

Totalt

8,4

6

Styrelse, ledning och verkställande direktören

1 200

814

Övriga anställda

1 728

692

Totalt

2 928

1 506

varav styrelsearvode

210

190

Sociala avgifter enligt lag och avtal

830

477

(Belopp i Tkr)
Medelantal anställda
Medelantal anställda bygger på av Bolaget betalad närvarotimmar relaterad till en
normal arbetstid
Medel antal anställda:

Löner och ersättningar
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med
följande belopp:

Pensionskostnader, styrelse, ledning och verkställande direktören

13

Pensionskostnader övriga anställda

14

30

857

507

3 785

2 013

83 %

83 %

Totalt sociala avgifter och pensionskostnader
Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelsen
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NOT 5: AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
2016/2017

2015/2016

20 %

20 %

Inventarier, verktyg och installationer

20 %

20 %

Datorer

33 %

33 %

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning och utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar

NOT 6: BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH
LIKNANDE ARBETEN
2016/2017

2015/2016

Ingående anskaffningsvärden

2 232

1 343

Inköp

2 010

889

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 242

2 232

−825

−378

40

−446

Utgående de ackumulerade avskrivningar

−784

−825

Utgående redovisat värde

3 457

1 407

(Belopp i Tkr)

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

!25

NOT 7: INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
2016/2017

2015/2016

105

404

95

0

0

−299

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

201

105

Ingående avskrivningar

−63

−338

0

299

Årets avskrivningar

−33

−24

Utgående de ackumulerade avskrivningar

−96

−63

Utgående redovisat värde

105

42

2016/2017

2015/2016

600

600

(Belopp i Tkr)
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangeringar

Försäljning/utrangeringar

NOT 8: STÄLLDA SÄKERHETER
(Belopp i Tkr)
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar
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NOT 9: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2016/2017

2015/2016

Förutbetalda leasingkostnader

18

0

Förutbetalda mässkostnader

31

0

9

0

Upplupna intäkter sjukbidrag

41

0

Upplupna krediteringar leverantör

63

0

(Belopp i Tkr)

Förutbetalda försäkringskostnader

Förutbetalda bidrag

100

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5
168

100

Antal i
tusental

Kvotvärde
per aktie

1 377

100

Nyemission 2016-09-06

94

100

Nyemission 2016-11-04

312

100

Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 10: ANTAL AKTIER

Antal / värde vid årets ingång

Fondemission 2017-01-20

300

Aktiesplit 1:3000

3 566

0,1

Noteringsemission 2017-04-10

1 800

0,1

Antal / värde vid årets utgång

7 149

0,1
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NOT 11: DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
(Belopp i Tkr)
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Överkursfond

19 519

Balanserad vinst

−5 375

Erhållet aktieägartillskott

1 050

Årets resultat

−3 902
11 292

Disponeras så att i ny räkning överföres

11 292

NOT 12: LÅNGFRISTIGA SKULDER
(Belopp i Tkr)

2016/2017

2015/2016

Amortering inom 1 år

22

140

Amortering 2 till 5 år

585

172

Amortering efter 5 år

500

NOT 13: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

(Belopp i Tkr)

2016/2017

2015/2016

Upplupna löner inklusive semesterlöner

332

46

Upplupna sociala avgifter

195

51

Upplupna emissionskostnader

570

Övriga interimsskulder

223

20

1 320

117

Totalt
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NOT 14: ÄNDRAD BEDÖMNING OCH UPPSKATTNING
Avskrivningen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten av Home Line™ kommer
påbörjas först under hösten när större projektleveranser påbörjas vilket är en ändrad bedömning jämfört
med tidigare år för att ge en mer korrekt matchning av intäkter och kostnader.
Förändring av bedömning har påverkat årets avskrivningar positivt med 889 Tkr, varav 606 Tkr avser årets
avskrivningar. Värdet av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten har påverkats
positivt med 889 Tkr.
Hade samma bedömning gjorts föregående år hade föregående års avskrivningar påverkats positivt med
130 Tkr och även värdet av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten med 283 Tkr.

Risker och osäkerhetsfaktorer
En investering i Compare-IT AB utgör en affärsmöjlighet, men innebär också risker. Dessa kan på grund av
omvärldsfaktorer och Bolagets affärsinriktning vara svåra att förutse och kvantifiera. Hela det investerade
kapitalet kan förloras. I företag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som extra stor. För att
bedöma Bolaget är det viktigt att beakta de personer som ska driva verksamheten, deras bakgrund, samt
riskprofilen i den verksamhet som ska bedrivas. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som har betydelse
för bedömningen av Bolaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte framställda i prioriteringsordning och gör
inte anspråk på att vara heltäckande.

Bolags- och branschrisker
Teknisk risk
Bolaget bedriver teknisk utveckling vilken till sin karaktär är snabbrörlig. Bolagets framgång är till stor del
beroende av att driva och anpassa sig till den tekniska utvecklingen. Då utvecklingsarbete kan vara
omfattande och komplex, kan förseningar i tidplaner inte uteslutas. Allvarliga förseningar, störningar eller
oförutsedda händelser i utvecklingsprocesser kan påverka Bolagets framtida verksamhet och lönsamhet
negativt.

Samarbetspartners
Bolaget bedömer att strategiska samarbetspartner kan bidra till att nå en snabbare marknadsetablering, i
synnerhet i ett initialt skede. Om Bolaget inte lyckas nå produktiva samarbeten med partners kan det
medföra att marknadsetableringen tar längre tid, vilket kan påverka Bolagets framtida försäljning och
marknadsposition negativt.
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Kommande informationstillfällen
Delårsrapport 1 för 2017/2018: 15 september 2017
Halvårsrapport för 2017/2018: 15 december 2017
Delårsrapport 3 för 2017/2018: 15 mars 2018
Bokslutskommuniké för 2017/2018: 15 juni 2018

Årsstämma
Årsstämma kommer att äga rum i Compare-IT Nordic ABs lokaler den 23 augusti 2017, kl 12:00 - 14:00 på
Åkergränden 7, Lund. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (www.compare-it.se)
för nedladdning från och med 24 juli, 2017.

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:
VD Kerstin Lindkvist Toms
Telefon: +46 733-19 06 30
E-post: kerstin@compare-it.se

ADRESS:
Compare-IT Nordic AB (publ)
Box 4008
227 21 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 24 juli 2017.
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Underskrifter
Lund den 31 juli, 2017

Compare-IT Nordic AB (publ)

Jeanette Anderson

Jimmy Björkman

Martin Strandqvist

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot, vVD

Jan Karlander

Ulf Persson

Ulf Georgson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Kerstin Lindkvist Toms
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits den ___ augusti 2017.

Parsells Revisionsbyrå AB

Jan Hamberg
Auktoriserad revisor
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