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Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529

Fjärde kvartalet, februari - april 2019

•

1 838
Tkr

1 422
Tkr

Nettoomsättningen ökade med 29 % och uppgick till
1 838 Tkr (1 422 Tkr)

610

•

Periodens EBITDA uppgick till -682 Tkr (- 1 521 Tkr)

•

Periodens resultat uppgick till -1 039 Tkr (-1 914 Tkr)

•

Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,22kr)

Tkr

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Bild 1: Jämförelse nettoomsättning fjärde kvartalet 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019

Helåret, maj 2018 - april 2019

•

6 339
Tkr

Nettoomsättningen ökade med 79 % och uppgick till
6 339 Tkr (3 539 Tkr)

3 539
2 336

•

Periodens EBITDA uppgick till -3 888 Tkr (-6 136 Tkr)

•

Periodens resultat uppgick till -5 366 Tkr (-6 766 Tkr)

•

Resultat per aktie uppgick till – 0,62kr (-0,78kr)

Tkr

Tkr

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Bild 2: Jämförelse nettoomsättning helåret 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019

—3—

Väsentliga händelser under kvartal 4
•

Orderingången uppgick till 1 632 Tkr (1 576 Tkr). Under föregående år registrerades
beställningar från avtalskunder med längre framförhållning. Idag utgör avtalskundernas
estimerade årsvolymer leveransprognosen och det räcker att systemen avropas 3-4 veckor
före önskad leverans.

•

Projekt inom kommersiell belysningsstyrning har utgjorts av kompletterande leverans av
styrsystem från Compare-IT:s produktserie Commercial Line till om- och utbyggnaden av
Skybaren på Malmö Arena Hotell.

•

Compare-IT är i slutfasen av att lansera ytterligare ett steg i utvecklingen av trådlös
komplettering. Projektet innebär att vårt koncept blir starkare och mer komplett. Både
befintliga och nya kunder kommer enkelt att kunna komplettera sina anläggningar trådlöst
på en annan nivå än idag. Projektet lägger också grunden till ett utökat tjänsteutbud som
kommer att stärka den digitala affären. Denna utveckling innebär dessutom att vi kan
erbjuda vårt koncept till både nyproduktion och befintliga fastigheter. Detta stärker vårt
erbjudande och svarar upp till ett viktigt önskemål vi möter från flera bostadsutvecklare och
husproducenter, med både nytt och befintligt fastighetsbestånd, som vi har dialog med.
Dessa aktörer vill kunna ta ett helhetsgrepp över hela sitt bestånd.

•

Compare-IT genomförde under våren en integration med Google Home Assistant.
Integrationen innebar att Compare-IT:s kunder kan röststyra sin smarta hem anläggning via
Google Home Assistant. Funktionen är tillgängligt för både nya och existerande kunder med
ett uppkopplat styrsystem från produktserien Home Line™. Aktivering av assistenten sker via
Mina Sidor.

•

B2C affären med Compare-IT:s digitala tjänster har sedan mitten på februari gått via Klarna.
Compare-IT har integrerat sin web shop med Klarnas betalsystem.

•

Compare-IT har tillsammans med Alcadon tagit fram komplett paket för installation av
Compare-IT:s smarta hem lösning. I installationspaketet levereras bl a kablarna i färdiga
tillskurna mångledare som minskar installationskostnaden väsentligt och dessutom
minskar spillet på byggarbetsplatsen. Minskat spill har blivit allt viktigare för ett flertal
byggbolag. Med installationspaketet ligger installationen av Compare-IT:s system tids- och
kostnadsmässigt marginellt över en traditionell elinstallation. Installationspaketet levereras
i första projekt till Riksbyggens projekt. Compare-IT visar med detta att man går i bräschen
för att erbjuda en smarta hem lösning fullt anpassad efter ett byggprojekts behov.

Väsentliga händelser under 2018/2019
•

Orderingången uppgick till 6 217 Tkr (5 062 Tkr).

•

Sedan 1 juni 2018 ingår Compare-IT:s smarta hem lösning med styrsystemet Home Line™
som standard i alla styckehus samt som tillval i grupphus hos VästkustStugan AB med
varumärket VästkustVillan och dotterbolaget Borohus AB.

•

Kommersiella projekt under perioden: Tingsrätten Lund, Kvarteret Kristallen, har
färdigprogrammerats och överlämnats. Kompletterande produktleveranser har skett till
belysningsstyrningen på Nattklubb Etagé i Malmö. Leveranser till kommersiella projekt
har också utgjorts av belysningsstyrning till en förskola och ett äldre kontor på kvarteret
Sofieberg 1 i Malmö.
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•

Organisationen har kompletterats med en teknisk projektledare, som skapar utrymme för
grundarna och VD att fokusera mer på försäljning.

•

Compare-IT deltog på Alcadons mässor i Stockholm den 18 juni samt i Malmö den 27 juni
2018.

•

Compare-IT har ansökt och fått beviljat internationaliseringscheckar på ett sammanlagt
värde av 250 Tkr för att förbereda och genomföra en marknadsundersökning på den danska
marknaden.

•

Som tidigare kommunicerats har Compare-IT och Inwido integrerat i fas 1, vilket innebär
att Compare-IT:s lösning och styrning kompletteras med de funktioner som smarta
fönsterhandtag möjliggör. Demo-anläggning finns nu både på Inwido samt på CompareIT:s kontor i Lund.

•

Compare-IT har lanserat en omarbetad hemsida, där det är enklare att hitta den
information man söker oavsett om man är slutkund, elinstallatör, elkonsult eller byggbolag.

•

Under årsstämman den 23 augusti gjordes nyval av Tord Olsson som styrelseledamot. Tord
är VD på Softhouse Nordic AB och tillika en av grundarna.

•

Assemblin El AB i Mariestad la order på Home Line™ till etapp 2 i ett radhusprojekt i Skövde.
Etapp 1 levererades under våren 2018.

•

Bolaget fanns representerat och visade en smart central i Alcadons monter på fackmässan
Elmässan i Stockholm den 17-18 oktober 2018.

•

Nya uppdateringar av appen för iOS samt Android har kontinuerligt släppts via App Store
och Google Play.

•

Avrop på leveranser till VästkustStugans gruppbebyggelseprojekt BRF Långströmsparken,
totalt 50 stycken radhus, har gjorts till återstående hus och slutleverans av styrsystem till de
resterande 10 radhusen skedde under december.

•

Svensk Husproduktion, med varumärkena LB-Hus och Nordiska Hus, har av kostnadsskäl
valt att göra smarta hem till ett valfritt alternativ. Alla redan sålda hus kommer att levereras
med smarta hem som standard och i enlighet med befintlig affärsmodell och produkt. Vi har
gemensamt arbetat fram ett attraktivt tillvalserbjudande för 2019 med leverans under 2020.

•

Bolaget har uppdaterat dokumentation och tagit fram en film, ”Så funkar det!”, för att
tydligt beskriva hur allt hänger ihop med mediacentral, elcentral, styrning via appen och
molnlösning.

•

Instruktionsfilmerna på hemsidan, t ex hur man använder Mina Sidor, har kompletterats med
filmer om hur man enkelt via appen kopplar upp sig mot sitt hus samt hur man kontrollerar
och styr sitt smarta hem.

•

Projekteringsanvisningar och användarmanualer har uppdaterats.
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Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
•

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 är att kapitalisera bolaget inför ett
flertal viktiga förändringar i verksamheten, såsom att öka marknadsbearbetningen och att
stärka ledningens exekveringsförmåga.

•

Under första veckan i juni bekräftade bolaget att integrationen med Google Home Assistant
är igenom 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 blir möjligt i och med
detta. Integrationen är tillgänglig för både nya och existerande kunder med ett uppkopplat
styrsystem från produktserien Home Line. Aktivering av assistenten blir tillgänglig inom kort
på Mina Sidor och via 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 tillkommer 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 Home Line™ levereras installerad i elcentraler från
Alcadon AB.
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VD har ordet
Ett år med kraftig försäljningsökning
Vi är glada att presentera ännu en period och ett år som påvisar en rejäl försäljningsökning. För
räkenskapsåret 2018/2019 innebar det nästan 80% högre fakturering än föregående år.
Året har präglats av leveranser till våra avtalskunder samt fokus på att ytterligare förbättra hela
processen från försäljning och leverans till kundupplevelse. Smarta hem och den teknik som
erbjuds upplevs fortfarande som något nytt, vilket ställer krav på en tydlig kommunikation i alla
leden - från avtalskund till installerande elektriker till bostadsinnehavaren. Precis som vi vänjer
oss vid annan ny teknik, såsom t ex smart phones eller den funktionalitet som finns i dagens
bilar, kommer nya Compare-IT användare snabbare igång med systemet jämfört med för
bara ett år sedan. Det är, som alla inser, bara en tidsfråga innan större delen av marknaden för
nybyggnation efterfrågar det smarta hemmet och dess nyttiga funktioner.
Vi är övertygade om att den mest optimala smarta hem lösningen är det system som fullt ut
drar nytta av och kombinerar den erfarenhet man har om byggprocessen med smarta hem
systemets möjligheter. Vi får dagligen bekräftat att vårt trådburna och förprogrammerade
system är attraktivt för nybyggnation genom att det enkelt passar in i byggprocessen.
Leverans av nyttiga basfunktioner tillsammans med en flexibel och framtidssäker lösning, där
användaren själv kan komplettera och omprogrammera, ger många möjligheter för respektive
användare att anpassa systemet utifrån egna önskemål. När vi levererar Compare-IT:s smarta
hem lösning som standard är det därför helt avgörande att kunna adressera användare
med olika teknikintresse. Detta har hela tiden varit en självklar utgångspunkt i utvecklingen
av produktserien Home Line™ och vår målsättning är att, oavsett teknikkunskap och intresse,
erbjuda marknadens bästa användarupplevelse för slutkunden.
Ett viktigt arbete under året har innefattat att förenkla installationen och målsättningen har varit
att komma så nära som möjligt en konventionell installation. Idag ligger vi, med en enhetlig
230V installation, tidsmässigt väldigt nära vilket innebär att den extra arbetstiden för installation
av Compare-IT:s system jämfört med en sedvanlig elinstallation är försumbar.
Möjligheten att efter inflyttning anpassa och utöka styrningen i bostaden genom att t ex lägga
till mer dimmerfunktionalitet har ökat merförsäljningen för Compare-IT. Ökningen beror på
ett växande antal användare av systemet samt ett generellt högre intresse för att själv göra
egna anpassningar av sin smarta hem lösning. Ytterligare en bidragande faktor är enkelheten
att själv, när som helst via Mina Sidor, aktivera och flytta dimrar. Införandet av Klarnas
betalningstjänst underlättar ytterligare för kunden i samband med inköpet. Vi kommer framåt
att lägga mer fokus på att inhämta generell data hur vår smarta hem lösning används och
utifrån det erbjuda relevanta digitala tjänster i t ex abonnemangsform. Det är ett spännande
projekt som nyligen inletts och kommer att generera ett antal inledande aktiviteter för smart
digital marknadsföring, anpassade för våra olika målgrupper.
Det är glädjande att ordern på Compare-IT:s smarta hem lösning till Riksbyggens
lägenhetsprojekt i Jönköping med 54 bostäder nu har lagts via Alcadon AB. Önskad leverans är i
mitten på oktober.
I linje med vårt ökade säljfokus höjer vi vår marknadsnärvaro i Stockholmsregionen, där tex
merparten av Sveriges bostadsutvecklare finns representerade och har nyckelpositioner
placerade. Från och med i sommar kommer Martin Strandqvist, medgrundare till Compare-IT,
att vara vår strategiska säljresurs på plats i Stockholm.
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Högre utvecklingskostnader än prognosticerat i kombination med låg marknadsmognad
skapar behov av ökad uthållighet och ytterligare finansiering. Vi har under våren
genomfört en anpassning av organisationen, vilket lett till ett antal förändringar i teamets
sammansättning med syfte att stärka vissa kompetenser. Vi vill öka tillväxten ytterligare
och stärka vår säljkapacitet. Vi kommer att förstärka organisation med en CTO för att driva
den tekniska utvecklingen med fokus på användarupplevelsen samt tillsätta en ny VD. Den
planerade företrädesemissionen möjliggör genomförandet av ett antal viktiga förändringar
för att effektivisera utvecklingsprocessen samt stärka det kommersiella fokuset. Den
skapar också en tydligare ägarbild då Softhouse går upp som största ägare, vilket stärker
utvecklingskapaciteten.
Compare-IT har en stark ställning på den svenska villamarknaden och har potential att bli en
ledande leverantör av smarta hem lösningar inom lägenhetssegmentet. Vi har en stark tilltro till
vårt system och ser framemot fortsatt tillväxt på en marknad som blir alltmer mogen.
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 130
bostäder, av dessa har ca ett 90-tal levererats till Svensk Husproduktion, med varumärkena
LB-Hus och Nordiska Hus, samt VästkustStugan AB med dotterbolaget Borohus AB. Övriga
leveranser avser villaprojekt, enskilda styckehus, leveranser till andra avtalskunder samt
kommersiella projekt.
Antalet levererade smarta hem system till bostäder är totalt 414 stycken för räkenskapsåret. Vi
bedömde att antal fakturerade småhus skulle ligga på ca 350-500st under det finansiella året
och antalet fakturerade bostäder, småhus och lägenheter, på 400-600 stycken system. Vid
denna tidpunkt prognosticerade vi att leverans och fakturering av Home Lines till Riksbyggens
lägenhetsprojekt skulle hamna på detta räkenskapsåret.

Marknadsutsikt
Möjligheterna till att få ett smart hem har aldrig varit större än nu och en del menar att smarta
bostäder är nästa stora steg i teknikbranschen. Norden befinner sig fortfarande i tidig fas men
digitaliseringen ökar och så även kraven på smarta funktioner.
De senaste årens snabba teknikutveckling bidrar till att beslutsprocessen hos de stora
bostadsutvecklarena tar lite längre tid. Avvägningen mellan ny teknik och driftsäkerhet och
kostnadskontroll över tid är ett komplicerat beslut. Samtidigt blir bostadsköparna alltmer
digitala och efterfrågar i större utsträckning smarta funktioner i hemmet.
Inbromsningen i byggbranschen delar upp branschen i två strategier; de som går in i en
kostnadsbesparingsprocess respektive de som satsar på en differentiering för att stärka sin
position och särskilja sig mot konkurrenterna. Ett mer offensivt och proaktivt förhållningssätt för
att klara sig under en svalare byggkonjunktur är att som bostadsutvecklare och hustillverkare
utveckla sitt erbjudande till att även innefatta en smarta hem lösning. Bostadsutvecklare
behöver särskilja sig för att attrahera köparna och här kan Compare-IT:s smarta hem funktioner
göra skillnaden mellan att få sälja eller inte. Prognosen för antal påbörjade bostäder under 2019
är totalt 48 000 stycken, varav småhus 10 500 stycken och bostäder i flerbostadshus 37 500
stycken1. 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 oberoende av byggkonjunkturen.
1 Boverkets indikatorer, Nr 2 december 2018

—9—

Produktutveckling
Smart funktionalitet och användning av flera givare skapar intressant data för hur småhus
och fastigheter kan användas mer optimalt. Det finns en stor potential i utvecklingen av
digitala, fastighetsnära tjänster som både fastighetsägare och småhusägare kan dra stor
nytta av. Ett viktigt nästa steg för Compare-IT är därför att utveckla relevanta tjänster som
fastighetsutvecklare och boende är beredda att betala för. Mer data skapar på sikt möjlighet
för AI-baserade lösningar och därmed lösningar som själva kan anpassa sig efter de boendes
behov. Vi har definierat 5 stycken olika tjänstepaket, som vi kommer att utveckla och anpassa
efter order.

Utvecklad affärsmodell för fler intäktsströmmar
Compare-IT har en affärsmodell bestående av tre intäktsströmmar:
1.

Första intäktsdelen kommer via försäljningen till hustillverkaren eller fastighetsutvecklaren,
som köper ett system eller en smart elcentral av Compare-IT.

2. Andra intäktsdelen kommer från elinstallatören, som under ett tidsfönster på 1–2 månader
under installationsfasen har möjlighet att sälja kompletterande tjänster till slutkunden, t
ex trådlös komplettering, extra funktionalitet, anpassad programmering, aktivering av fler
dimmers m m. På så sätt får slutkunden en mer anpassad lösning och elinstallatören får en
intäktsmöjlighet utöver den från hustillverkaren förhandlade installationskostnaden.
3. Tredje intäktsdelen kommer från slutkunden som har möjlighet att mot en kostnad t ex
själv aktivera fler dimmers, få mer detaljerad analys av t ex energiförbrukning samt via
webbshoppen i Compare-IT:s Mina Sidor köpa kompletterande trådlösa produkter.

Bolaget utvecklar en fjärde intäktsdel i den digitala affären med digitala tjänster mot
villaägare och lägenhetsinnehavare samt mot hustillverkarna. På motsvarande sätt planeras
affärsmodellen och intäktsdelarna att utvecklas mot flerfamiljshus, där fastighetsövergripande
tjänster tillkommer.
Affärsmodellen kan dessutom anpassas för att låta fastighetsutvecklarna ta en större eller
mindre del av investeringskostnaden initialt och anpassa eventuell delning av digitala
tjänsteintäkter efter del i investeringskostnaden.

Finansiell information avseende maj 2018 - april 2019
Fjärde kvartalet (Tkr)

2018/2019

2017/2018

Helår (Tkr)

2018/2019

2017/2018

Nettoomsättning

1 838

1 422

Nettoomsättning

6 339

3 539

Periodens EBITDA

-682

-1 521

Periodens EBITDA

-3 888

-6 136

Rörelseresultat

-1 035

-1 908

Rörelseresultat

-5 348

-6 738

Periodens resultat

-1 039

-1 914

Periodens resultat

-5 366

-6 766
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Bolagets finansiella utveckling
Fjärde kvartalet
Faktureringen ökade med nästan 30 % och ökad försäljning av digitala tjänster har en
positiv påverkan på marginalen. De totala kostnaderna minskade med ca 20 % jämfört med
motsvarande period föregående år.
Resultatet förbättrades avsevärt både som en konsekvens av ökad fakturering och minskade
kostnader. EBITDA förbättrades med 55 % till -682 tkr (-1521 tkr). Periodens resultat förbättrades
med drygt 45 %. Avskrivning av utvecklingskostnaderna har ökat i och med att Home Line™
började skrivas av under 2018 och minskar därmed resultatet efter avskrivningar.

Helåret maj 2018 - april 2019
Faktureringen ökade med 79 % och uppgick till drygt 6,3 Mkr.
Bolagets lönekostnader har minskat med nästan 14 % som följd av organisationsförändringar
dels i syfte att minska kostnader och dels i syfte att växla om vissa kompetenser. Övriga externa
kostnader ligger i paritet med föregående år.
EBITDA förbättrades trots detta 37 % till -3 888 tkr (-6 136) och låg i paritet med bolagets
förväntningar.
Resultatet på EBT-nivå förbättrades drygt 20 % och skillnaden med EBITDA och EBT förklaras
främst av väsentligt ökade avskrivningar av utvecklingskostnader till 1 460 tkr (602 Tkr).

Finansiell ställning och likviditet
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 1 115 Tkr (9 671 Tkr). Per den 30 april 2019
uppgick de övriga kortfristiga fordringarna till 1 143 Tkr (1 486 Tkr).
Fortsatt hög utvecklingstakt bidrog till en svagare likviditet än prognosticerat och föranledde
bolaget att planera för en ny finansiering i form av nyemission i kombination med lån. Bolaget
avser med nyemissionen att ytterligare öka tillväxten och stärka bolagets exekutiva förmåga.

Medarbetare
Vid fjärde kvartalets utgång uppgick antalet anställda i bolaget till 8,4 (10,25) personer.
Genomsnittligt antal medarbetare uppgick under året till 8,5 (10) personer.

Förslag till utdelning
För räkenskapsåret 2018/2019 avser styrelsen i Compare-IT föreslå att ingen utdelning lämnas.

Aktiedata
Bolaget hade vid räkenskapsårets utgång 8 687 754 aktier fördelat på 528 aktieägare (190327).
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
2019-02-01
-2019-04-30

2018-02-01
- 2018-04-30

2018-05-01
- 2019-04-30

2017-05-01
- 2018-04-30

Nettoomsättning

1 838

1 422

6 339

3 539

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

-723

-402

-2 347

-569

Aktiverat arbete för egen räkning

251

64

719

662

25

17

141

1 366

1 109

4 728

3 773

-331

-487

-1 167

-1 674

Övriga externa kostnader

-594

-977

-2 810

-2 861

Personalkostnader

-1 123

-1 166

-4 639

-5 374

Av- och nedskrivningar av
materiella och immaterialla
anläggningstillgångar

-353

-387

-1 460

-602

0

0

0

0

Totala kostnader

-2 401

-3 017

-10 076

-10 511

Rörelseresultat

-1 035

-1 908

-5 348

-6 738

0

0

0

0

-4

-6

-18

-28

-1 039

-1 914

-5 366

-6 766

-0,12

-0,22

-0,62

-0,78

8 687 754

8 687 754

8 687 754

8 687 754

Alla belopp i tusentals kronor
Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Jämförelsestörande poster

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Resultat per aktie baserat på
antal aktier vid respektive
bokslutsdag
Antal aktier
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Balansräkning - Tillgångar
Alla belopp i tusentals kronor

2019-04-30

2018-04-30

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

8 158

6 166

Summa immateriella anläggningstillgångar

8 158

6 166

Inventarier, verktyg och installationer

14

60

Summa materiella anläggningstillgångar

14

60

8 172

6 226

1 857

1 246

820

691

26

156

2 703

2 093

1 055

1 141

Aktuell skattefordran

2

0

Övriga fordringar

1

33

85

312

Summa kortfristiga fordringar

1 143

1 486

Kassa och bank

1 115

9 671

Summa omsättningstillgångar

4 961

13 250

SUMMA TILLGÅNGAR

13 133

19 476

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning - Eget kapital och skulder
Alla belopp i tusentals kronor

2019-04-30

2018-04-30

869

869

Fond för utvecklingsavgifter

7 293

5 006

Summa bundet eget kapital

8 161

5 875

28 310

28 310

-21 325

-12 272

1 050

1 050

-5 366

-6 766

Summa fritt eget kapital

2 670

10 322

Summa eget kapital

10 831

16 197

102

229

102

229

128

178

Leverantörsskulder

1 014

1 559

Aktuell skatteskuld

0

3

178

215

880

1095

Summa kortfristiga skulder

2 200

3 050

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 133

19 476

600

600

Inga

Inga

0

0

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Diff
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Bolagets kassaflödesanalys
2019-02-01
- 2019-04-30

2018-02-01
- 2018-04-30

2018-05-01
- 2019-04-30

2017-05-01
- 2018-04-30

-1 035

-1 908

-5 348

-6 738

353

387

1 460

602

0

0

0

0

-4

-6

-18

-28

-686

-1 527

-3 906

-6 164

-166

-1156

-291

10 210

187

735

-774

166

-665

-1 948

-4 971

4 212

Förvärv av anläggningstillgångar

-1 091

-135

-3 407

-3 272

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 091

-135

-3 407

-3 272

0

8 945

0

8 945

Amorteringar / Upptagna lån

-44

-44

-178

-320

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-44

8 901

-178

8 625

-1 800

6 818

-8 556

9 565

2 915

2 853

9671

106

1 115

9 671

1 115

9 671

Alla belopp i tusentals kronor
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan på tidigare aktiverade
utvecklingsprojekt
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Bolagets förändring av eget kapital
Alla belopp i tusentals
kronor
Ingående eget kapital
2018-05-01

Aktiekapital

Fond för utvecklingsavgifter

Överkursfond

Balanserat
förlust

Aktieägartillskott

Årets
resultat

Totalt
eget
kapital

869

5 006

28 310

-12 272

1 050

-6 766

16 197

Resultatdisp. enl.
årsstämmans beslut

-6 766

Överföring fond för
utvecklingsutgifter

2 287

6 766

-2 287

Fondemission
Nyemission
Periodens resultat
Utgående eget kapital
2019-04-30

869

7 293

28 310

-21 325

1 050

-5 366

-5 366

-5 366

10 831

Nyckeltal
Fjärde kvartalet (Tkr)
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2018/2019

2017/2018

Helår (Tkr)

2018/2019

2017/2018

82%

83%

Soliditet (%)

82%

83%

103%

365%

Kassalikviditet (%)

103%

365%

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet

Periodens utgående eget kapital dividerat med periodens utgående balansomslutning.

Kassalikviditet

Summa omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder.

Redovisningsprinciper
Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Övriga tillämpade redovisningsprinciper framgår av årsredovisningen för
2017-05-01 – 2018-04-30.

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.
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Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Delårsredogörelse Q1 för 2019/2020: 16 september 2019
Halvårsrapport för 2019/2020: 16 december 2019
Delårsredogörelse Q3 för 2019/2020: 16 mars 2020
Bokslutskommuniké för 2019/2020 : 15 juni 2020

Årsstämma
Årsstämma kommer att äga rum i Compare-IT Nordic AB:s lokaler den 27 augusti 2019, kl 16.00
på Åkergränden 7, Lund. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida
(www.compare-it.se) för nedladdning från och med den 5 augusti 2019.

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 14 juni 2019.
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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 14 juni, 2019
Compare-IT Nordic AB (publ)

Jeanette Andersson

Martin Strandqvist

Mats Nyberg

Tord Olsson

Ulf Persson

Jimmy Björkman

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

