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Väsentliga händelser 2021 
• Wästbyggs lägenhetsprojekt på Brunnshög, Lund slutlevererades. 

• Compare-IT förvärvade OurLiving och tillträdde bolaget i december månad. 

• Compare-IT rekryterade ny CFO, Alexander Dahlquist 

• En extra bolagsstämma beslutade om att godkänna styrelsens beslutade emission av aktier med 
företrädesrätt för aktieägarna i Bolaget. Vid stämman fattades även beslut om ändring av 
bolagsordningen samt om emissionsbemyndigande för styrelsen. 

• Compare-IT ingick samarbete med Precise Biometrics. Genom samarbetet tänker bolagen 
sammanföra biometrisk access med smarta energilösningar. 

• Compare-IT tecknade ett samarbetsavtal med Fiskarhedenvillan avseende leveranser av Smart 
Homeline samt tillhörande tjänster via Fiskarhedenvillans samarbetspartners - elektrikerna. 

• Styrelseordförande Leif Liljebrunn utökade sitt aktieinnehav i Compare-IT med 42 288 aktier och 
senare med 34 166 aktier. 

• Styrelseordförande Leif Liljebrunn förvärvade ytterligare 400 000 teckningsrätter utöver sin andel i 
företrädesemissionen. Därefter ytterligare 200 000 teckningsrätter och senare 140 000 BTA:er. 

• Företrädesemissionen i Compare-IT AB blev övertecknad och bolaget tillfördes cirka 20,3 MSEK. 
Stödet från befintliga aktieägare var stort och teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till 
cirka 92,8 procent 

• Compare-IT och Srenity Solutions tecknade samarbetsavtal kring lösningar för smarta bostäder. 

• Compare-IT utökade erbjudandet till Wästbygg och Lansa Fastigheters lägenhetsprojekt på 
Brunnshög, Lund. Ordervärde 164 000 kr. 

• Aqua Floating Group valde Smart Homeline som standard i sina sjövillor, 12 st till att börja med. 
Ytterligare 52 villor planeras. 

• Henrik Jarl blev inbjuden som talare på Stora Bostadsdagen i Göteborg. 

• Det trådlösa erbjudandet utökades med fler sensorer. 

• Smart Homeline blev tillval i Compare-IT:s samarbete med Västkuststugan och utökade 
erbjudandet med trådlös komplettering samt utökat samarbete kring marknadsföringen. 

• Västerviks Elektriska lade en order till en landfast villa. Ordervärde ca 130 000 kr. 

• Compare-IT tillfördes 5,25M kr genom en övertecknad riktad nyemission av 2 999 998 aktier. 

• Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens och valberedningens beslutsförslag 
som presenterade i kallelsen. Närvarande aktieägare på stämman representerade 53,14% av de 
totala rösterna i bolaget. 

• Styrelseordförande Leif Liljebrunn utökade sitt aktieinnehav i omgångar 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång 

• Leif Liljebrunn och Henrik Jarl förvärvade ytterligare BTA:er utöver sin andel i företrädesemissionen 

• Compare-IT genomförde en riktad nyemission av aktier till garanter i samband med 
företrädesemissionen 

• OurLiving tillfördes ny funktionalitet i form av underhållsplanering 

• Smart Homeline erbjöds som tillval i Österlen projekt. Det trådlösa systemet kommer utgöra tillval 
i We Constructions prestigefulla bygge i Simrishamn, BRF Svävaren med 34 lägenheter. 

• OurLiving fördjupar samarbetet med HSB Malmö 

• OurLivings boendeplattform i ny Cityentreprenad-fastighet 

• Compare-IT annonserade nästa generations proptech-app 

• Smart Homeline i ramhandlingarna för nytt prestigeprojekt 

• Samarbetet med Precise Biometrics leder till pilot 

• Styrelsen har tagit beslut om att fusionera in OurLiving AB i Compare-IT Nordic AB 

• Som beslutsförslag, i samband med kallelse till årsstämma, föreslår styrelsen att bolaget ändrar 
bolagsnamn från Compare-IT Nordic AB till OurLiving AB under 2022.  
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VD har ordet 
 

  

 
Tillväxt, SaaS och möjliga förvärv under 2022 

 

 
Förvärvet av OurLiving utgör en bra grund för 
tillväxt och ytterligare ökat fokus på SaaS. Appen 
och plattformen har visat sig vara efterfrågad i 
hög grad. 
 
2021 har karaktiserats av förstärkt fokus på 
flerbostadsmarknaden, initiering av SaaS, 
finansiering för att skapa tillväxt samt förvärvet av 
OurLiving. Detta har visat sig vara en plattform och 
produkt som skapar stor efterfrågan från befintliga 
kunder och inte minst fäster hos potentiella nya 
kunder. Plattformen kommer Compare-IT använda 
för nya tillämpningar och vertikaler och dessa kan 
tillkomma via egen utveckling, samarbeten eller 
möjliga förvärv. Marknaden är fragmenterad och 
kunderna söker helhetslösningar och effektiva 
digitala lösningar och där vill vi ta en tydlig position. 
Under 2021 har vi stärkt bolaget finansiellt och vi har 
också fått ett bredare och starkare ägande i 
bolaget.  
 
 
Kommentarer till den finansiella utvecklingen 
 
Compare-IT Nordics AB:s verksamhet påverkades 
väsentligen under 2021 av den fortsatt pågående 
pandemin och dess medföljande restriktioner som 
förekommit. Övergripande bedömning är att våra 
kunder varit återhållsamma med nya affärer i 
denna miljö. Bolaget har inte haft möjlighet att 
bedriva de säljaktiviteter som krävs.  
 
Förvärvet av Ourliving gjordes i slutet av december 
och påverkar inte kvartalets resultat eller 
omsättning. Det finansiella året har ändrats till 
kalenderår, enligt beslut taget på extrastämman i 
december 2020, av den anledningen jämförs 
kvartal 4 med november – december 2020. 
Kvartalet präglades av kostnader av 
engångskaraktär på ca 500tkr och kostnader som 
inte har periodiserats under året utan tagits under 
kvartalet. Nettoomsättningen för helår 
(jämförelseperioderna) ökade med 66% 2021 
jämfört med 2020 och uppgick till 3 223tkr (1 947tkr). 
Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 
5% och uppgick till 480tkr (505tkr). EBITDA 

påverkades negativt av ovan nämnda kostnader 
av engångskaraktär och uppgick till -4 728tkr under 
helår (-2 234tkr under jämförelseperioden, 8 
månader). EBITDA under kvartalet uppgick till -2 
223tkr (-631tkr under jämförelseperioden, 8 
månader). 
 
 
Marknadsutblick – kraftig tillväxt 
 
Digitaliseringen av fastighetsbranschen har tagit 
fart och vi rider på den vågen. Under 2021 
prognostiserades att 66 000 nya bostäder 
påbörjades och detta beräknas öka under 2022, 
främst bostadsrätter och småhus1. Detta gagnar 
vårt erbjudande och smarta hem beräknas fortsatt 
växa ca 10% CAGR 2022 – 2026 med en 
hushållspenetration på 62,5% under 2026, en 
fördubbling mot idag2. 
 
 
Nya kunder och nya partners 
 
Vår produkt utvecklas snabbt och kommande 
månader släpper vi nästa generations proptech-
app. Under 2021 etablerades ett antal samarbeten 
med olika typer av partners, bland annat Srenity 
samt Precise Biometrics för biometrisk access och 
smarta energilösningar. Dessa typer av 
samarbeten är i grunden kunddrivna för att ge 
både kortsiktiga och långsiktiga möjligheter.  
Compare-IT:s produkt Smart Homeline blev 
standardval i Aqua Floating Groups sjövillor och 
avtal skrevs med Fiskarhedenvillan. Dessutom 
levererades våra produkter till det prestigefulla 
bygget Lagerkransen på Brunnshög (Wästbygg, 
Lansa Fastigheter) och efter periodens slut skrevs 
ett nytt avtal med WeConstruction med det 
trådlösa utbudet och dessutom ingicks en pilot 
med Precise Biometrics baserat på det inledda 
samarbetet. Vi satsar nu hårt på att driva 
försäljning på hela vår gemensamma kundbas och 
att skaffa nya kunder under 2022. 
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VD har ordet 
 

  

Vi ska synas och höras 
 
Genom att även aktivt positionera bolaget genom 
thought leadership skapar vi ett namn i Proptech-
branschen. Under 2021 var jag aktiv och gjorde ett 
antal VD-intervjuer, skrev debattartikel, talade på 
Stora Bostadsdagen. Vi var också synliga i medier 
och var en del av Fastighetsmässan. Detta arbete 
fortgår 2022. 
 
Vi växte med OurLiving förvärvet och har gjort 
förändringar i personalen för att professionalisera 
bolaget, bland annat gjorde vi en viktig rekrytering 
av Alexander Dahlquist som ny CFO. Vi ser fler 
möjliga förvärv och samarbeten framför oss. Detta 
kommer att ske över tid och vi har stora ambitioner 
i vårt fokus på att skapa ett långsiktigt 
aktieägarvärde. 
 
 
 
1https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bo
stadsmarknad/bostadsmarknaden/indikatorer/ 
 
2https://www.statista.com/outlook/dmo/smart-
home/swedenAktuella kundprojekt och etablering 
på flerbostadsmarknaden 
 
 
 
Med förhoppningar om ett expansivt och 
spännande år 2022 
 
Henrik Jarl 
VD Compare-IT Nordic AB 
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Bolagets Verksamhet 
 

  

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

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

 

Bolagets produkter och tjänster 
Compare-IT har produktifierat en hård- och mjukvaruplattform och den fortsatta utvecklingen fokuserar 
främst på utökad mjukvarufunktionalitet och ökat fokus på digitala tjänster för fastighetsbranschen samt 
slutanvändaren.  

Bolagets produkt bygger på ett förkonfigurerat och anpassat smart hem system som installeras i boendet. 
Den tillhörande molntjänsten och appen kan uppgraderas med digitala tjänster och ny funktionalitet efter 
marknadsbehov och kundönskemål. Compare-IT erbjuder även ett öppet API till molntjänsten för integration 
med system och leverantörer för att utöka kunderbjudandet mot fastighetsbranschen.  

Under året har det lanserade trådlösa systemet genererat nya kundmöjligheter och funktioner och framöver 
kommer det trådlösa systemet utökas med fler trådlösa produkter och nya funktioner.  

Förvärvet av OurLiving har ytterligare diversifierat bolagets erbjudande och erbjuder dessutom en plattform 
som kan ta emot nya vertikaler och tillämpningar. Bolaget kommer att bygga vidare på denna plattform. 

 

Försäljningsstrategi 
Vår satsning på flerbostadshus utgör nu en grund för de ambitiösa planer vi har för 2022 och framåt. En 
stor del av fastighetsmarknaden återstår att bearbeta och här ser vi stora möjligheter. Vi bedömer också 
att starka IoT plattformar och appar kommer att förväntas, både för att skapa attraktiva och flexibla 
smarta hem men också för att skapa värde åt bostadsutvecklarna. Dessa har behov av att digitalisera 
och effektivisera verksamheten och här vill vi ta en viktig roll. 
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Styrelse och VD 
 

  

 

LEIF LILJEBRUNN, F. 1960 STYRELSEORDFÖRANDE 

Leif Liljebrunn har verkat inom tech- och mjukvaruindustrin under lång tid. Inom 
dessa branscher har SaaS-tjänster varit en intressant och framgångsrik 
affärsmodell. Han har varit vVD på Visma Software i Sverige och 10 år som CEO 
på Small Cap noterade ZetaDisplay AB (publ). Leif har även varit 
styrelseledamot och styrelseordförande i en rad bolag både i Sverige och 
internationellt. 

Antal aktier: 4 122 466 aktier inklusive närståendeinnehav per 31 mars 2022. 

 

 

JEANETTE ANDERSSON, F. 1967. STYRELSLEDAMOT 

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 medgrundare till Queen Invest. Hon är styrelseledamot 
i LU Holding och Invest in Skåne. Jeanette är styrelseledamot i Compare-IT.. 
Jeanette har varit medlem i Bolagets styrelse sedan 2013. 

Antal aktier: 4 841 866 aktier tillsammans med Mats Johansson via gemensamt 
ägda Nudging Capital AB per den 31 mars 2022 

 
 
 
 

TORBJÖRN SAHLÉN, F. 1968, STYRELSELEDAMOT 

Torbjörn Sahlén är VD för det egna bolaget Ebbvig Transformation och 
arbetar idag som rådgivare och styrelseledamot i ett antal tillväxtbolag. 
Med sig har han över 25 års erfarenhet från såväl globala B2B-bolag som 
mindre entreprenörsdrivna bolag. Torbjörn har bland annat varit vice VD 
och ekonomichef för Tetra Pak Technical Service och Tetra Pak Packaging 
Solutions samt arbetat på Investor Growth Capital i Stockholm, bl.a. med 
att utveckla portföljbolag, bygga värde samt med förvärv och avyttring. 
Torbjörn är civilekonom och har en magisterexamen i Internationell 
Finansiering från Lunds universitet. 

Antal aktier: 1332 000 aktier per den 31 mars 2022.  
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TORD OLSSON, F. 1966, STYRELSELEDAMOT  

Tord Olsson är en av grundarna till det privatägda IT- företaget Softhouse. 
Softhouse har sedan starten 1996 vuxit till drygt 300 Mkr i omsättning med 
drygt 220 anställda. Tord är civilingenjör från LTH och har lång erfarenhet 
av verksamhets- och mjukvaruutveckling. Softhouse är en strategisk 
investerare och samarbetspartner till Compare-IT. 

Antal aktier: 7 173 798 aktier via Softhouse Invest AB per den 31 mars 2022. 

 
 

 
HENRIK JARL, F. 1975. EXTERN VD 

Henrik har lång erfarenhet av transformation och digitalisering av 
verksamheter. Han har haft ledande befattningar inom bolag såsom Bonnier, 
Sony Mobile, Kronaby och senast som CMO på CDON där han också ingått i 
koncernledningen.  

Antal aktier: 113 846 aktier samt 800 000 teckningsoptioner per den 31 mars 
2022. 
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Finansiell information 
 

  

 

Aktiedata och ägare 
Aktiekapitalet per den 31 december 2021 uppgick till 4 781 Tkr och antalet aktier till 47 805 105. 
Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. En aktie medför 1 röst. Bolagets aktier 
listades 3 maj 2017 Spotlight Stock Market (fd Aktietorget). 
Bolaget väljer att visa de 10 största ägarna per 31 mars 2022 då det förgick emissioner i samband med 
årsskiftet. Skillnad i antal aktier avser garantier i samband med senaste emissionen. 

 

10 största ägarna  
(per den 31 mars 2022) 

 

Ägare Antal aktier 
Andel av kapital och 

röster, % 

Softhouse Invest AB1) 7 173 798 14,92% 

Nudging Capital AB2) 4 841 866 10,07% 

Leif Liljebrunn 4 122 466 8,58% 

Jörgen Brandt 3 120 926 6,49% 

SEB LIFE International 2 572 212 5,35% 

POQVINT AB 1 744 673 3,63% 

Lars Dahlén 1 714 286 3,57% 

Giscom AB 1 674 148 3,48% 

Torbjörn Sahlén 1 332 000 2,77% 

Limnea Consulting AB 1 146 486 2,38% 

Summa  29 442 861 61,25% 
   

Övriga aktieägare 18 628 463 38,75% 

SUMMA 48 071 324 100,00% 

 
 

 
 

1 Softhouse Invest AB ägs av Softhouse Nordic AB. Styrelseledamot Tord Olsson är delägare i Softhouse Nordic AB. Softhouse Nordic AB är 
underkonsult till Compare-IT. 
2 Nudging Capital AB, som ägs i lika delar av Compare-IT:s styrelseledamot Jeanette Andersson och Mats Johansson  
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Förvaltningsberättelse 
 

  

 

Styrelsen och verkställande direktören för Compare-IT Nordic AB (publ) 556689-5529, 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. 

 

Allmänt om verksamheten 
Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets 
erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och 
lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och 
boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker 
utifrån huvudkontoret i Malmö. 
 

Organisation 
Vid verksamhetsårets utgång uppgick antalet anställda i Bolaget till 7,5 personer. 

 
 

Ekonomisk översikt 
Nedanstående finansiella information, med undantag från kassaflödesanalyserna, för verksamheten 
2016-2021 är hämtade ur Bolagets räkenskaper. Räkenskaperna för 2016-2021 är reviderade av Bolagets 
revisor. Finansiell information 2020 avser 8 månader.  

 
Alla belopp i tusentals kronor 2021 

12  månader 

2020 

8  månader 

2019/2020 

12 månader 

2018/2019 

12 månader 

2017/2018 

12 månader 

Nettoomsättning 3 223 1 947 4 709 6 339 3  539 

Resultat efter finansiella poster -7 126 -3 273 -5 905 -5 366 -6 766 

Soliditet (%) 92 77 78 82 83 

Kassalikviditet (%) 452 170 248 103 366 

 

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

Nyckeltalsdefinitioner 
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Bolagets finansiella utveckling 
 

  

 
Nettoomsättningen för verksamhetsåret uppgick till 3 223 tkr 
 

• EBITDA -2 234 tkr för 2020 (8 månader) har försämrats till EBITDA -4 728 tkr för 2021. Detta främst genom 
att verksamheten återgått progressivt efter pandemin. Vidare har investeringar i verksamheten gjorts för 
att förbereda för framtida tillväxt. Stöd för korttidspermittering och omställningsstöd om 1 540 tkr har 
också utbetalats.  

• Nettoomsättningen har ökat till följd av fokus och tillväxt för Smart Homeline på villa- och 
flerbostadsmarknaden. Nettoomsättningen för 2021 uppgick till 3 223 tkr jämfört med 1 947 tkr 2020-05-
01 - 2021-12-31 (8 månader). Total leverans av system uppgår till 224 st Smart Homeline varav merparten 
levererats till befintliga avtalskunder som Västkuststugan AB. 

• Fortsatt fokus på att minska lagret under året som uppgår 2021-12-31 till 1 125 tkr jämfört med 1 692 tkr 
2020-12-31. 

• Förvärv av OurLiving AB gjordes sent i december, förvärvet har inte någon påverkan på resultatet 2021. 
OurLiving tillför bolaget en teknisk plattform, kundbas och SaaS intäkter. 

 

Finansiell ställning och likviditet 

Vid verksamhetsårets utgång uppgick bolagets likvida medel till 9 326 Tkr (2 196 Tkr) och de övriga 
kortfristiga fordringarna uppgick till 4 354 Tkr (665 Tkr). 
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Bolagsstyrning 
 

  

 

Årsstämma 
Alla aktieägare som är registrerade i aktieägarregistret den 5 maj 2022 och anmäler sitt deltagande till 
Bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta i förhandlingar på årsstämman. Årsstämman avseende 
räkenskapsåret 2021 äger rum den 11 maj 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö. 

 

Styrelsen 

Styrelsen bestod vid räkenskapsårets utgång av fyra ordinarie ledamöter. 
 

Styrelsearbetet 
Styrelsen har genomfört 12 protokollförda möten under verksamhetsåret. Frågor som behandlats är 
strategi och långsiktig inriktning, finansieringsfrågor, möjliga förvärv, 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. 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. 

 
Styrelsens säte är Skåne län, Malmö kommun. 
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Förslag till disposition av vinst 
 

  

 

Till årsstämmans förfogande står: 
 
 

Alla belopp i tusentals kronor  

Överkursfond 65 056 

Balanserad Vinst -33 400 

Årets Resultat -7 126 

Totalt 24 530 
 
 

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande:  

Årets förlust balanseras och i ny räkning överföres: 24 530 

 

Bolagets förändring av eget kapital 
 

Alla belopp i tusentals kronor 
Aktie-

kapital 
Ej reg. 

Aktiekap. 
Fond för 

utv.kost. 
Överkurs-

fond 
Balanserad-

förlust 
Årets 

resultat 

Totalt 
eget 

kapital 
 

 

                 

Ingående eget kapital     
2021-01-01 

1 738 0 7 636 35 543 -31 889 -3 273 9 755  

Resultat disposition enlig 
årsstämmans beslut 

        -3 273 3 273 0  

Överföring fond för 
utvecklingskostnader 

    -1 762 0 1 762 0 0  

Nyemission 2 505 538 0 29 513     32 556  

Årets resultat           -7 126 -7 126  

Utgående eget kapital     
2021-12-31 

4 243 538 5 874 65 056 -33 400 -7 126 35 185  
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Resultaträkning 
 

  

 

 

Alla belopp i tusentals kronor Not 

2021-01-01 2020-05-01 

- - 

2021-12-31 2020-12-31 

12 månader 8 månader 

Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning     3 223 1 947 

Aktiverat arbete för egen räkning     63 80 

Övriga rörelseintäkter   3 1 552 994 

Totala intäkter     4 838 3 021 

Rörelsens kostnader         
Handelsvaror     -2 426 -2 104 

Övriga externa kostnader   1,2 -2 675 -888 

Personalkostnader   4 -4 465 -2 263 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   5 -2 303 -961 

Totala kostnader     -11 869 -6 216 

Rörelseresultat     -7 031 -3 195 

Resultat från finansiella poster         
Räntekostnader     -95 -78 

Resultat efter finansiella poster     -7 126 -3 273 

          

Antal aktier     47 805 105 17 375 508 

Resultat per aktie     -0,15 -0,19 
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Balansräkning - Tillgångar 
 

  

 

 

Alla belopp i tusentals kronor Not 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar   5     
Immateriella anläggningstillgångar       
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 6 135 8 099 

Summa immateriella anläggningstillgångar     
6 135 8 099 

      
    

Finansiella anläggningstillgångar     
    

Aktier i dotterbolag   8 
17 507 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar     
17 507 0 

Summa anläggningstillgångar     
23 642 8 099 

      
    

Omsättningstillgångar     
    

Varulager     
    

Varor under tillverkning     
545 1 046 

Färdiga varor och handelsvaror     
580 646 

Summa varulager     
1 125 1 692 

      
    

Kortfristiga fordringar     
    

Kundfordringar     
266 537 

Övriga fordringar   10  
3 848 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 240 128 

Summa kortfristiga fordringar     
4 354 665 

Kassa och bank     
9 326 2 196 

Summa omsättningstillgångar     
14 805 4 553 

SUMMA TILLGÅNGAR     
38 447 12 652 



— 17 — 

Balansräkning - Eget kapital och skulder 
 

  

 

 

Alla belopp i tusentals kronor Not 2021-12-31 2020-12-31 

Eget kapital         
Bundet eget kapital         
Aktiekapital   12 

4 243 1 738 

Ej registrerat aktiekapital     
538 0 

Fond för utvecklingskostnader     
5 874 7 636 

Summa bundet eget kapital     
10 655 9 374 

Fritt eget kapital     
    

Överkursfond     
65 056 35 543 

Balanserad vinst     
-33 400 -31 890 

Årets resultat     
-7 126 -3 273 

Summa fritt eget kapital   13 
24 530 380 

Summa eget kapital     
35 185 9 754 

      
    

Långfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut   9,14 

233 1216 

Summa långfristiga skulder     
233 1 216 

Kortfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut   9,14 

928 704 

Leverantörsskulder     
414 200 

Aktuell skatteskuld     
33 6 

Övriga kortfristiga skulder     
435 150 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   15  
1 219 622 

Summa kortfristiga skulder     
3 029 1 682 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     
38 447 12 652 
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Bolagets kassaflödesanalys 
 

  

 
 

Alla belopp i tusentals kronor 

  2021-01-01 2020-05-01 

- - 

2021-12-31 2020-12-31 

12 månader 8 månader 

Den löpande verksamheten 
      

Rörelseresultat 
  

-7 031 -3 195 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
  

    

Avskrivningar enligt plan 
  

2 303 961 

Finansiella kostnader 
  

-95 -78 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet 

  

-4 823 -2 312 

        

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet 
  

    

Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar 
  

-3 009 1 352 

Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelseskulder 
  

1 011 -761 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
  

-6 821 -1 721 

        

Investeringsverksamheten 
  

    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 
  

-339 -907 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 
  

-7 857 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
  

-8 196 -907 

        

Finansieringsverksamheten 
  

    

Nyemission 
  

22 906 0 

Amorteringar / Upptagna lån 
  

-759 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
  

22 147 0 

        

Ökning/minskning av likvida medel 
  

7 130 -2 628 

Likvida medel vid periodens början 
  

2 196 4 824 

Likvida medel vid periodens slut 
  

9 326 2 196 
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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. 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan 
nedskrivningsprövas årligen. 
 

Aktivering av internt upparbetade balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
Utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; 
företagets avsikt är att färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och 
företaget har förutsättningar att använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att 
färdigställa den immateriella tillgången så att den kan användas eller säljas och det finns adekvata 
tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja 
tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till 
tillgången under dess utveckling. I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet 
med utvecklingsarbetet och direkta kostnader tillsammans med en lämplig andel av relevanta 
omkostnader. 
 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och 
nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för 
beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. 
 

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 216 Tkr (166 Tkr). Framtida leasingavgifter, för icke 
uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 

 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Inom ett år 90 58 

Senare än ett år men inom fem år 0 0 

Senare än fem år 0 0 

 
 
 

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. 

 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Moore Malmö AB  
  

Revisionsuppdrag 65 65 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag  50 0 

 115 65 

 
 
 

NOT 3: ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Statliga bidrag 1 540 994 

Övriga intäkter 12 0 

 1 552 994 
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NOT 4: PERSONAL 
 

  

 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Medelantal anställda 
  

Medelantal anställda bygger på av bolaget betalad närvarotimmar 
relaterad till en normal arbetstid 

6 7,5 

 

Medelantal anställda: 
  

Kvinnor 2 2 

Män 4 5,5 

Totalt 6 7,5 

 

Löner och ersättningar 
  

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

  

 

Styrelse, ledning och verkställande direktören 
 

916 
 

900 

Övriga anställda 2 432 847 

Totalt 3 448 1 747 

varav styrelsearvode 125 13 

 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 
 

919 
 

456 

Pensionskostnader, styrelse, ledning och verkställande direktören 49 26 

Pensionskostnader övriga anställda 89 17 

Totalt sociala avgifter och pensionskostnader 1 057 499 

 

Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
 

4 505 
 

2 246 

 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 
  

Andel män i styrelsen 75% 75% 
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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: 

 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Immateriella anläggningstillgångar 
  

Balanserade utgifter för forskning och utvecklingsarbeten 20% 20% 

 
Materiella anläggningstillgångar 

  

Inventarier, verktyg och installationer 20% 20% 

Datorer 33% 33% 

 
 

 

NOT 6: BALANSERADE UTGIFTER FÖR FORSKNINGS OCH 
UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN 

 
Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Ingående anskaffningsvärden 13 120 12 213 

Inköp 339 906 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 459 13 119 

 
Ingående avskrivningar 

 
-5 021 

 
-4 060 

Årets avskrivningar -2 303 -961 

Utgående de ackumulerade avskrivningar -7 324 -5 021 

 
Utgående redovisat värde 

 
6 135 

 
8 099 
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NOT 7: INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Ingående anskaffningsvärden 95 201 

Inköp 0 0 

Försäljning/utrangeringar 0 -106 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 95 95 

 
Ingående avskrivningar 

 
-95 

 
-201 

Försäljning/utrangeringar 0 106 

Årets avskrivningar 0 0 

Utgående de ackumulerade avskrivningar -95 -95 

 
Utgående redovisat värde 

 
0 

 
0 

 
 

NOT 8: AKTIER I DOTTERBOLAG 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

OurLiving AB 559080-6278, säte Malmö, ägarandel 100% 
  

Årets köp 17 507 0 

Utgående redovisat värde 17 507 0 
 

NOT 9: STÄLLDA SÄKERHETER 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

För skulder till kreditinstitut: 
  

Företagsinteckningar 2 000 2 000 

 
 

NOT 10: ÖVRIGA FODRINGAR 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Fondkommissionär 3 694 0 

Övriga fodringar 154 0 

 3 848 0 
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NOT 11: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Förutbetalda leasingkostnader 0 6 

Förutbetalda försäkringskostnader 39 36 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 201 86 

Totala förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 240 128 
 

 

NOT 12: ANTAL AKTIER 
 
 

Antal i tusental 2021 2020 

Antal aktier vid årets ingång 17 376 17 376 

Nyemission 2021-06-04 2 999 0 

Nyemission 2021-12-23 20 376 0 

Nyemission 2021-12-23 7 054 0 

Antal aktier vid årets utgång 47 805 17 376 

 
Vid årsstämman den 27 augusti 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram om att 800 000 
teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en stamaktie i bolaget, att 
rätten att teckna teckningsoptioner för direkt teckning skall ges till nyckelpersoner på Compare-IT, bolagets 
dåvarande VD (200 000) och bolagets CTO (600 000) att teckning av teckningsoptioner ska ske inom tre veckor 
från beslutet att teckning ska ske på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett 
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell 
beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från 
och med den 5 september 2022 till och med den 16 september 2022, att det högsta belopp som aktiekapitalet 
ska kunna ökas med är 80 000 kronor. 
 
Vid extra bolagsstämma den 9 december 2020 beslutades att införa ett incitamentsprogram om att 800 000 
teckningsoptioner ska utges, envar teckningsoption berättigande till teckning av en stamaktie i bolaget, att 
rätten att teckna teckningsoptioner för direkt teckning skall ges till nyckelperson på Compare-IT, bolagets VD 
(800 000) att teckning av teckningsoptioner ska ske inom tre veckor från beslutet att teckning ska ske på 
marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för 
teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende 
värderingsinstitut. att tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 10 december 
2023 till och med den 10 januari 2024, att det högsta belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med är 80 000 
kronor. 
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NOT 13: DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 

  

Överkursfond 65 056 35 543 

Balanserad vinst -33 400 -31 890 

Årets resultat -7 126 -3 273 
 24 530 380 

Disponeras så att i ny räkning överföres 24 530 380 
 
 

NOT 14: LÅNGFRISTIGA SKULDER 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Amortering inom 1 år 928 704 

Amortering 2 till 5 år 233 1 216 

Amortering efter 5 år   

 
 

NOT 15: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
 

Alla belopp i tusentals kronor 2021 2020 

Upplupna löner inklusive semesterlöner 486 304 

Upplupna sociala avgifter 148 90 

Statligt permitteringsbidrag 0 8 

Övriga interimsskulder 585 220 

Totalt 1 219 622 

 
NOT 16: KONCERNFÖRHÅLLANDEN 
 

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
 

  

 
Den ryska invasionen av Ukraina är djupt tragisk och har försatt Europa och världen i en osäkerhet som 
vi inte upplevt sedan andra världskriget. Compare-IT är oroade över situationen och lider på ett 
mänskligt plan för de människor som drabbas. Compare-IT har inga kunder eller omsättning i Ryssland 
eller Ukraina. Bolaget anser att det kommer behövas göras kontinuerliga bedömningar vilka effekter som 
kan väntas på sikt med anledning av den rådande situationen.  
 
Det finns, utöver effekterna av ryska invasionen, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
faktorer eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på 
Bolagets framtidsutsikter.  
 

 
 
 

Kommande informationstillfällen 
 

 

Årsstämma 

Årsstämma kommer att äga rum i Compare-IT Nordic ABs lokaler den 11 maj 2022, kl 10:00 - 11:00 på 
Slagthuset, Carlsgatan 12, Malmö. Årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida 
(www.compare-it. se) för nedladdning från och med 20 april, 2022. 

 

 
Vid frågor vänligen kontakta: 

Henrik Jarl 
VD, Compare-IT Nordic AB 
Telefon: 0767-621346 
E-post: henrik.jarl@compare-it.se 

 
 

Adress: 
Compare-IT Nordic AB (publ) 
Carlsgatan 12 A, 6 tr 
211 20 MALMÖ 

 

 

11 maj 2022 

11 augusti 2022 

10 november 2022 

16 februari 2023 

Delårsrapport kvartal 1 för 2022:  

Halvårsrapport för 2022:  

Delårsrapport kvartal 3 för 2022: 

Bokslutskommuniké för 2022: 

mailto:kerstin@compare-it.se







