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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.

Halvårsrapport maj – oktober 2017
Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529
Andra kvartalet, augusti – oktober 2017
•
•
•

Nettoomsättningen ökade med 135 % och uppgick till 1,010 Tkr (429 Tkr)
Periodens resultat uppgick till -1,186 Tkr (-907 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0.17 kr (-0.21 kr)

Första halvåret, maj – oktober 2017
•
•
•

Nettoomsättningen ökade med 11 % och uppgick till 1,249 Tkr (1,127 Tkr)
Periodens resultat uppgick till -2,989 Tkr (-1,572 Tkr)
Resultat per aktie uppgick till -0.42 kr (- 0.36 kr)

Väsentliga händelser under kvartal 2
Marknad och försäljning
• Compare-IT har tecknat avtal med ytterligare 2 stycken hustillverkare/husbyggare: Svenska
Husgruppen med varumärkena Faluhus och Forsgrens Timmerhus samt MBAS. Compare-IT:s
system ingår som standard i alla hus som levereras.
• Projekt Tvärpilen i Kivik, totalt 32 bostäder, valde Compare-IT:s smarta hem lösning och
produktserien Home Line™. Beräknat ordervärde 600-700 tsek.
• Bolaget introducerade ett nytt sätt att redovisa vad kontrakterade hustillverkare och byggare
genererar i form av aggregerade årliga volymer. Vid kvartalets utgång hade därmed bolaget
kontrakterat hustillverkare som gemensamt uppnår en årlig volym på ca 540 hus per år. Detta
motsvarar 4,2% av den totala marknaden för nybyggnation av småhus.
• Compare-IT:s App uppdaterades med stöd för styrning av Philips Hue och IKEA trådfri.
• Första leveransen till Svenska Husgruppen med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, ett
visningshus i Åkersberga, skedde och visningshuset invigdes. Detta var startskottet för
löpande leveranser.
• Leveranser till hustillverkaren Intressanta Hus, som erbjuder Compare-IT:s lösning som
standard i alla sina hus, startade i augusti.
• Slutleverans av produkter ur Compare-IT:s produktserie Commercial Line till projektet nya
Tingsrätten i Lund, Kvarteret Kristallen, har skett.
• Organisationen har förstärkts med en teknisk säljare för projekt inom kommersiell
belysningsstyrning.
• Under årsstämman den 23 augusti gjordes nyval av Mats Nyberg som styrelseledamot. Mats
är Affärsutvecklare på Alcadon Group AB.
• Bolaget ställde ut på fackmässa Elmässan i Stockholm den 18-19 oktober.
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Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång
• Förfrågningsunderlag från en större aktör inom lägenhetssegmentet gick under september
ut till ett antal bygg- och elinstallationsbolag avseende flerbostadsprojekt, där Compare-IT:s
smarta hem system baserat på produkten Home Line™ har valts. I de aktuella projekten
kommer Home Line™ levereras förprogrammerad och installeras i elcentraler från Alcadon
AB.
• Västkuststugan AB med varumärket VästkustVillan samt dotterbolaget Borohus AB har valt
att sätta in Compare-IT:s smarta hem paket som standard i sina villor och
fritidshus. Compare-IT har därmed kontrakterat hustillverkare som gemensamt levererar
totalt ca 940 hus årligen. Detta motsvarar drygt 7 % av den totala marknaden för
nybyggnation av småhus. Enligt SCB påbörjades byggnation av 12 950 småhus under
föregående år.
• Compare-IT verkar för att hemmets fasta installationer skall vara integrerade och kunna styras
samordnat för att ge de boende bästa komfort och trygghet från den dagen man flyttar in i
sitt nya hus eller lägenhet. Compare-IT har som ett led i denna strategi nu även integrerat
mot Inwido Sverige – Sveriges största leverantör av fönster och en av de ledande
leverantörerna inom dörrar.
• Bolaget har tecknat avtal med Lindén Villan, som från och med nu erbjuder Compare-IT:s
smarta hem lösning som standard.
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VD har ordet

Vi är övertygade om att öppenhet är helt
avgörande för att kunna erbjuda en än mer
komplett och framtidssäker lösning för användare
och fastighetsförvaltare. Planen är att under 2018
ytterligare utöka vårt erbjudande med fler
kompletterande integrationer och samarbeten
inom IoT med fokus på hemmets fasta
installationer.
Kerstin Lindkvist Toms
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Fler, smartare och digitala paket från Compare-IT
Det har varit en händelserik höst, som bla inneburit att ytterligare fler hustillverkare valt en
lösning med Compare-IT. Vi är mycket stolta för förtroendet vi fått att leverera Compare-IT:s
smarta hem lösningar till kontrakterade hustillverkare med årsvolymer motsvarande 940 hus
eller drygt 7% av alla hus som byggs i Sverige. Tillverkare av fritidshus har fått upp ögonen för
den trygghet och säkerhet som en smarta hem lösning innebär om man vill ha koll på distans
och har valt att erbjuda Compare-IT:s lösning som standard. Dessutom har förfrågningsunderlag
på Compare-IT:s system inklusive installation gått ut från en större bostadsutvecklare inom
lägenhetssegmentet.
Halvåret har inneburit lägre fakturering än förväntat, främst beroende på förseningen av Home
Line™ men också som en konsekvens av de långa ledtiderna till affär. Detta i kombination med
högre utvecklingskostnader och en planenlig förstärkning av organisationen gör att resultatet
ligger något lägre än förväntat och lägre än motsvarande period föregående år trots högre
försäljning. Utvecklingskostnaderna kommer att vara fortsatt högre än beräknat fram till
vårvintern. Fokus ligger på support- och produktionsanpassning för att kunna skala upp
volymen på ett kostnadseffektivt sätt. Serieleveranserna till LB-Hus börjar på allvar i januari 2018
vilket ger en förståelse för de långa ledtiderna: Avtalet skrevs i januari 2017. Samtidigt går
försäljningen över förväntan och Compare-IT har som nämnts ovan tecknat avtal för 940 hus per
år. Till detta tillkommer övriga projekt och lägenhetsprojekt. Vi får ibland frågan hur många hus
vi behöver sälja för att nå break-even. Det beror på vilken mix av produkter som väljs men vi
uppskattar att break-even enbart baserat på villor ligger på ca 1500 hus per år. Prognosen
ligger fast sedan tidigare och vi räknar med break-even under 2019.
En starkt bidragande orsak till att Compare-IT:s lösning är attraktiv både för villor och
lägenheter är den fasta och därmed driftsäkra lösningen, som är enkel och kostnadseffektiv att
installera och äga över tid. Lägg därtill öppenheten som systemet erbjuder i form av att kunna
bygga ut med andra kompletterande produkter inom IoT. Som tidigare kommunicerats har vi
slutfört första delen i integrationen mot Philips Hue och Ikea Trådfri lampor samt inlett
integration mot Inwido Sverige AB, med starka varumärken inom fönster och dörrar. Vi är
övertygade om att öppenhet är helt avgörande för att kunna erbjuda en än mer komplett och
framtidssäker lösning för användare och fastighetsförvaltare. Planen är att under 2018
ytterligare utöka vårt erbjudande med fler kompletterande integrationer och samarbeten inom
IoT med fokus på hemmets fasta installationer.
Bostadsbyggandet har stabiliserats något och ökar inte längre i samma takt som tidigare, dock
upplever vi på kort sikt inga större förändringar avseende volymerna på nybyggnationssidan. En
möjlig konsekvens av att byggkonjunkturen vänder ner något är att bostadsutvecklare behöver
särskilja sig för att attrahera köparna. Här kan Compare-IT:s smarta hem funktioner vara med
och göra skillnaden mellan att få sälja eller inte. Minskad nybyggnation innebär typiskt att vi
kommer att se ett ökat antal renoveringar. Compare-IT levererar redan idag system till både
villor och lägenheter, som renoveras och där elen dras om. Vi ser framöver möjligheter att
leverera till mer omfattande renoveringar av bostäder som t ex långsiktigt hållbar renovering av
det s k Miljonprogrammet. Även om vi i huvudsak fokuserat på att utveckla smarta funktioner i
villor och bostadsrätter, är vår avsikt att vår smarta hem lösning på sikt skall vara attraktiv och
lönsam att installera även i hyresrätter. Tjänster som underlättar förvaltning, individuell mätning
av el och vatten, trygghetsfunktioner som skapar säkerhet och minskar kostnader är ett par
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tjänster som kommer att göra kalkylen lönsam även för hyresrätter. Compare-IT avser att
utveckla ytterligare funktionalitet och smarta tjänster under kommande år.
Det finns ett fortsatt stort behov av lägenheter men vår bedömning är att dyra bostadsrätter är
fortsatt svårsålda och att nybyggnationen inom detta segment kommer att mattas av betydligt.
Eftersom vårt fokus är smarta hem för alla och vi har en kostnadseffektiv lösning är mer
moderata bostadsrätter ett viktigt kundsegment där avmattningen sannolikt inte blir lika
påtaglig. Vi kan också konstatera att vi har ett antal intressanta förfrågningar avseende
lägenhetsprojekt för 2018-2019 men att marknaden är något mer långsiktig och större bolag
behöver tid på sig för att utröna vilken väg de ska välja. I dagsläget upplever vi att det är något
fler konkurrenter som arbetar mot villaföretagen än mot lägenhetssidan, sannolikt beroende på
att färre konkurrenter kan leva upp till kraven på lägre totalkostnad och underhållsfria system.
Batteribyte är tex något som man mindre gärna vill ha i lägenheter och definitivt inte i
hyresrätter och system med abonnemangsmodeller är svåra att implementera på en hel
fastighet. Compare-ITs system har uppenbara fördelar för detta segment.
Man kan konstatera att marknaden för bostadsutveckling är i ett tidigt skede avseende
hemautomation och att man i dagsläget drar lite nytta av möjligheterna som digitaliseringen
innebär. Tekniken finns där men trots detta är den breda tillämpningen mycket begränsad. Det
är egentligen inte så konstigt då branschen är ganska konservativ och det är av yttersta vikt att
välja lösningar som är relevanta och kostnadseffektiva över tid. Idag har tex de flesta
husbyggare en begränsad relation med sina husköpare efter leverans och vet ganska lite om
hur huset faktiskt används, vilka uppvärmningskostnader det har etc. Energikalkylen som görs är
teoretisk och testas inte mot verkligheten. Man har heller inte utvecklat affären som möjliggörs i
en fortsatt relation med kunden som kan ge ytterligare intäkter över tid och dessutom stärka
kundens upplevelse och lojalitet till varumärket. Här kan Compare-IT spela en viktig roll.
Compare-IT ser en framtida affärsmöjlighet i att bidra till att hustillverkare och andra
byggföretag kan och vill utveckla relationen med sina kunder. Det kan handla om att efter
överlämnandet erbjuda olika tillval, uppgraderingar och andra digitala tjänster snyggt
presenterat i Compare-IT:s App med husbyggarens design och varumärke.
Med en affärsmodell där hustillverkarna kan få en del av intäktsflödet kan Compare-IT spela en
viktig roll som långsiktig samarbetspartner för byggföretagen. Nyckeln är data och analys av
data. Compare-IT sitter som spindeln i nätet genom att ha ett fast installerat system i ett
ökande antal villor och lägenheter. En viktig del i vår vision är att analysera data för att kunna
utveckla en lösning som ger progressiva bostadsutvecklare en möjlighet att ta steget mot
digitalisering av fastigheter. Självklart med hänsyn till gällande lagar avseende
informationshantering och GDPR. Strukturerade data öppnar för nästa steg, att erbjuda
individuellt anpassade stöd och tjänster baserade på algoritmer och Machine Learning.
Framtiden kommer allt närmre oss och Compare-IT har en stark position för att vara med och
forma den digitaliserade bostaden och fastigheten i ett samordnat system. Men som det mesta
inom fastighetsbranschen, det kommer ta ett antal år att komma dit men väl där är
möjligheterna mycket intressanta.
Väl mött 2018!

Kerstin Lindkvist Toms
VD Compare-IT Nordic AB
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Finansiell information avseende maj – oktober 2017
Andra Kvartalet (Tkr)

2017

2016

Nettoomsättning

1 010

429

Rörelseresultat

−1 179

−893

Periodens resultat

−1 186

−907

Första halvåret (Tkr)

2017

2016

Nettoomsättning

1 249

1 127

Rörelseresultat

−2 974

−1 550

Periodens resultat

−2 989

−1 572

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet anställda i bolaget till 10,25 (6,25) personer. Genomsnittligt
antal medarbetare uppgick för kvartalet till 10 (4,75) personer.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner av betydande omfattning har skett med närstående under innevarande period
eller jämförelseperioden.

Risk och känslighetsanalys
De mest relevanta riskerna och osäkerhetsfaktorerna beskrivs i årsredovisningen för 2016/2017
och avser tekniska risker. Inga ytterligare väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer än de som finns
beskrivna i årsredovisningen 2016/2017 har tillkommit.

Aktiedata och ägare
Aktiekapitalet per den 30 oktober 2017 uppgick till 714 900 kr 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 den 3 maj 2017 på AktieTorget.
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Resultaträkning och rapport över totalresultat
KVARTAL 2

FÖRSTA HALVÅRET

HELÅR

2017-08-012017-10-31

2016-08-012016-10-31

2017-05-01 2017-10-31

1 010

429

1 249

1 127

2 336

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

−95

237

185

356

1 208

Aktiverat arbete för egen räkning

193

0

404

0

628

22

78

68

186

289

1 131

743

1 906

1 669

4 461

Handelsvaror

−367

−445

−761

−973

−2 598

Övriga externa kostnader

−708

−385

−1 280

−673

−1 712

−1 163

−677

−2 695

−1 323

−4 017

−72

−129

−144

−248

8

0

0

0

−1

−1

Totala kostnader

−2 310

−1 637

−4 880

−3 218

−8 320

Rörelseresultat

−1 179

−893

−2 974

−1 550

−3 859

0

0

0

0

0

−7

−14

−16

−22

−42

−1 186

−907

−2 989

−1 572

−3 902

7 149 000

4 413 000

7 149 000

4 413 000

7 149 000

−0,17

−0,21

−0,42

−0,36

−0,55

(Belopp i Tkr)

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

2016-05-01 - 2016-05-01 2016-10-31
2017-04-30

Rörelsens kostnader

Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immaterialla
anläggningstillgångar
Jämförelsestörande poster

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

Antal aktier
Resultat per aktie
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Balansräkning
Tillgångar
(Belopp i Tkr)

2017-10-31

2016-10-31

2017-04-30

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

5 369

1 570

3 457

Summa immateriella anläggningstillgångar

5 369

1 570

3 457

Inventarier, verktyg och installationer

82

31

105

Summa materiella anläggningstillgångar

82

31

105

5 451

1 601

3 562

Varor under tillverkning

824

0

342

Färdiga varor och handelsvaror

719

694

935

Förskott till leverantörer

305

0

0

1848

694

1 277

685

336

226

3

29

26

Övriga fordringar

24

109

12 233

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

85

10

168

797

484

12 653

Kassa och bank

5 200

3 976

106

Summa omsättningstillgångar

7 845

5 154

14 036

13 296

6 755

17 598

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran

Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Eget kapital och skulder
2016-10-31

2017-04-30

715

178

715

Fond för utvecklingsutgifter

4 043

0

2 010

Summa bundet eget kapital

4 758

178

2 725

19 511

8 883

19 519

−11 310

−3 008

−5 375

1 050

1 050

1 050

−2 989

−1 572

−3 902

6 262

5 353

11 292

11 020

5 531

14 017

Skulder till kreditinstitut

318

607

585

Summa långfristiga skulder*

318

607

585

Skulder till kreditinstitut

178

126

22

Leverantörsskulder

712

224

1 454

Aktuell skatteskuld

0

0

0

85

60

200

983

206

1 320

1 958

616

2 996

13 296

6 755

17 598

(Belopp i Tkr)

2017-10-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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(Belopp i Tkr)

2017-10-31

2016-10-31

2017-04-30

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

900

900

900

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

* Omklassificering av långfristig skuld till kortfristig skuld

Nyckeltal
2017-10-31

Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2016-10-31

2017-04-30

83 %

82 %

80 %

306 %

724 %

426 %

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet % – Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående
balansomslutning.
Kassalikviditet % – Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga
skulder.
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Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.
Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för 2016-05-01–2017-04-30.

Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiell information
Kvartalsredogörelse avseende november 2017-januari 2018 tillkännages 29 mars 2018
Bokslutskommuniké maj 2017-april 2018 tillkännages 15 juni 2018.

Ytterligare information
Kerstin Lindqvist Toms

Jeanette Andersson

VD, Compare-IT Nordic AB

Ordförande, Compare-IT Nordic AB

Telefon: 0733-190 630

Telefon: 0733-181 982

E-post: kerstin@compare-it.se

E-post: jeanette@compare-it.se
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Compare-IT i korthet
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 hem lösningar. Compare-IT fortsätter den offensiva
marknadssatsningen att bygga ett ledande produktföretag för smartare hus.

Vision och strategi
Compare-IT utvecklar, producerar och marknadsför lösningar för smarta hus som är
kostnadseffektiva och användarvänliga. Compare-IT erbjuder smarta hem för alla.

Försäljningsstrategi
Fokus ligger på smarta hem då det bedöms som en mer skalbar och snabbrörlig marknad som
kommer att konsolideras de kommande åren.
Kommersiella projekt är en fortsatt viktig del av Compare-IT:s affär och har fått ökat säljfokus
från och med hösten 2017 med en dedikerad säljresurs.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Compare-IT Nordic AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.
Styrelsen försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står
inför.

Lund den 21 december 2017 Compare-IT Nordic AB (publ)
Styrelsen
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