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  vår affärsidé   inledning

BIMobject AB är, med sitt 
molnbaserade content 
management system för 
BIM-objekt, en “game changer”
för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen 
av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation 
som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industri- 
alisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, 
svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik. 

BIMobject erbjuder unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter 
inom analys, business matchning och kommunikation samt utveckling, hosting,  
underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter  
– så kallade BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIM-
object Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer 
för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.  

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver 
byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de 
produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.
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Med ”Bolaget” eller ”BIMobject®” avses koncernen. Med BIMobject AB avses 
koncernens moderbolag med organisationsnummer 556856-7696.

Nio månader 
2016/01/01 – 2016/09/30 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 19 705 (11 109) TSEK, vilket innebär en  
 ökning med 77 % i jämförelse med samma period föregående år. 

• Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 10 389 (7 309) TSEK, vilket innebär  
 en ökning med 42 % i jämförelse med samma period föregående år.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -29 915 (-23 776) TSEK.

• Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -1,36 SEK före utspädning 
 / -1,33 SEK efter utspädning (-1,18 SEK / -1,07 SEK).

• Koncernens soliditet** uppgick den 30 september 2016 till 53 (88) %.

Tredje kvartalet
2016/07/01 – 2016/09/30 

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 366 (3 963) TSEK, vilket innebär en  
 ökning med 86 % i jämförelse med samma period föregående år.

• Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3 743 (2 279) TSEK, vilket innebär en  
 ökning med 64 % i jämförelse med samma period föregående år.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -10 031 (-7 931) TSEK.

• Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,46 SEK före utspädning 
 / -0,45 SEK efter utspädning (-0,36 SEK / -0,35 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2016-09-30 uppgick totalt 
antal aktier till 21 889 344.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Sammanfattning av delårsrapport

inledning   sammanfattning av delårsrapport
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Väsentliga händelser under  
tredje kvartalet 
2016/07/01 – 2016/09/30
Tredje kvartalet

• BIMobject® når nya mål – 200 000 användare av BIMobject Cloud, mer än 26 
 miljoner produktvisningar, mer än 5,5 miljoner nedladdade BIM-objekt, mer än  
 40 000 BIM-filer som representerar nära 5 miljoner artiklar, nära 500 varumärken,  
 93 av världens 100 största arkitektfirmor använder BIMobject Cloud samt 22  
 språk, COBie-anpassat och ett unikt regionssystem.

• 100 utvecklare använder sig av BIMscript® & LENA. 

• BIMobject® UKs nytillträdde VD köper 37 300 aktier av BIMobjects grundare och  
 VD Stefan Larsson. 

• BIMobject Inc., ett dotterbolag till BIMobject®, ingår ett exklusivt avtal om sam- 
 arbete för integration av BIM-objekt till ARCOM för användning i ARCOMs  
 molnlösning för byggnadsbeskrivningar, ARCOM One.

• BIMobject® avtalar med Revisorsgruppen i Malmö om att outsourca en del 
 av ekonomifunktionerna på huvudkontoret med målsättningen att skapa bättre  
 processer och informationsflöden i en snabbt växande miljö.

• BIMobject® lanserar i början av september en ny lösning för digitala marknads- 
 kampanjer. Den nya lösningen för digitala marknadskampanjer kommer att gene- 
 rera nya intäkter för BIMobject och ha sin bas i det ökande värdet hos "communityn" 
  av professionella användare inom design och byggnadsbranschen som nyttjar  
 tjänsterna på bimobject.com. 

• BIMobject Spain SL., ett helägt dotterbolag till BIMobject AB, tecknar ett ramavtal  
 med spanska branschföreningen Hispalyt. Avtalet innefattar utveckling av material  
 och produkter som BIM-objekt, webbpublicering, egna kataloger med de digitala  
 produkterna, underhållstjänster och säljverktyget BIManalytics® Pro. 

• BIMobject® i Tyskland mottager en order på 145 000 euro från ett stort tyskt  
 företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa badrumslösningar  
 inom en rad produktkategorier.

• BIMobject® presenterar BIMsupply®, en molnbaserad leverans- och kommuni- 
 kationslösning för byggindustrin. BIMsupply är en molnlösning som kommer att  
 tillåta BIM-användare att skapa anbudslistor, efterfråga prisofferter och möjligheten 
 att lägga direkta digitala beställningar av produkter och material. 

• HCN Group köper 260 000 aktier av BIMobjects grundare, Stefan Larsson. 

sammanfattning av delårsrapport  inledning
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Väsentliga händelser efter  
periodens utgång

• BIMobject® grundare, Stefan Larsson, var en av huvudtalarna vid Red Herring  
 Global i Los Angeles. Red Herring Global är en årlig konferens, som i år hålls den  
 15-17 november. Konferensen samlar världens elit i form av innovatörer inom  
 teknologi, investerare och företagsledare inom affärsvärlden. 

• BIMobject® meddelar att Bolaget planerar att stödja Autodesk Fusion 360 med  
 sin molnbaserade utvecklingslösning BIMscript® och LENA för utveckling av  
 parametriska BIM-objekt. Den första versionen av BIMscript och LENA till Fusion  
 360 är beräknad till första kvartalet 2017.

• I oktober kallar BIMobject® till extra bolagsstämma, vilken hålls den 18 november  
 2016. Inbjudan finns publicerad på Bolagets hemsida (https://bimobject.com). 

• BIMobject® presenterar en uppdaterad version av BIManalytics® Core, en helt ny  
 version av det populära verktyget för marknadsanalyser och ”pre-sales intelligence” 
 för tillverkare inom byggbranschen som är anslutna till BIMobject Clouds digitala  
 ”inbound marketing”. 

• BIMobject® ingår ett utvecklingsavtal med brittiska Tata Steel. Tata Steel är en av  
 Storbritanniens ledande tillverkare av stålprodukter för byggbranschen. 

• BIMobject® ingår strategiskt samarbetsavtal med Veidekke Entreprenad AB.  
 Veidekke Entreprenad AB ingår i den norska Veidekke-koncernen som är Skandi- 
 naviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. 

• BIMobject® offentliggör att Vectorworks, Inc. kommer att tillhandahålla BIMobject  
 App som en del av Vectorworks Architect 2017 Service Pack 1. BIMobject App  
 tillåter användare att direkt och med enkelt handhavande söka, bläddra och välja  
 BIM-objekt för direkt placering i deras BIM-projekt i Vectorworks. 

• BIMobject® ingår samarbetsavtal med Allplan GmbH, en större aktör inom BIM  
 och AEC. Användare av Allplan kommer i framtiden enkelt att kunna integrera  
 BIM-objekt i sina ritningar och modeller från BIMobject Cloud.

• BIMobject® tillkännager att brittiska Simply Rhino blir det första ackrediterade  
 BIMscript® och LENA Training Centre.

•  BIMobject AB genomför aktieuppdelning (split) med villkor 2:1.

inledning   sammanfattning av delårsrapport
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BIMobject befinner sig i en mycket expansiv fas. Under det tredje kvartalet 2016 har 
koncernen lanserat flera nya verktyg och annonserat ramavtal med viktiga aktörer. Med 
avstamp i detta märker vi av att BIMobject idag växer och tar marknadsandelar i en 
snabbare takt. Vi har idag över 39 miljoner produktvisningar och 6,9 miljoner produkt- 
nedladdningar med 720 varumärken representerade. Vid publiceringen av halvårsrap-
porten var motsvarande siffror 29 miljoner, 5,8 miljoner och 520 varumärken. Sedan 
vår senaste finansiella rapport har det således skett 1 100 000 nedladdningar och till-
kommit 200 varumärken till BIMobject. Det kan delvis förklaras av pre-sales aktiviteter 
i samband med att BIMobject numera är en exklusiv återförsäljare i Nordamerika och 
Europa för all nyförsäljning av Autodesk® Seek, en internetbaserad produktkatalog för 
BIM-objekt i Nordamerika. Det kan även förklaras av att BIMobject växer snabbt och 
att våra användare är aktiva och använder vårt system frekvent. 

Ett händelserikt kvartal för  
BIMobject® som befinner sig i en 
expansiv fas med hög tillväxttakt

Stefan Larsson, Verkställande Direktör

VD har ordet
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I juli tecknade vi ett löpande avtal med ARCOM, en ledande expert inom bygg-
nadsbeskrivningar i USA. Cirka 80% av de ledande arkitekt- och teknikföretagen i USA  
använder ARCOMs produkt Masterspec®. Alla digitala produkter som finns publice-
rade hos BIMobject kommer att integreras och kanaliseras exklusivt in i ARCOM Ones  
plattform samtidigt som ARCOMs beskrivningar blir direkt tillgängliga i BIMobjects 
molnlösning. Det är glädjande att ha tecknat detta avtal som är ett betydelsefullt steg i 
byggindustrins digitaliseringsprocess.

Även i Europa växer BIMobject och under tredje kvartalet meddelade vårt spanska 
dotterbolag att de skrivit ett ramavtal med den spanska branschföreningen Hispalyt. 
Målet med avtalet är att stötta branschföreningens medlemmar i digitaliseringen av 
deras produkter. Ramavtalet ger branschföreningens medlemmar tillgång till BIMobject 
Cloud. BIMobject kommer genom ramavtalet att nå fler än 200 tillverkare i Spanien 
och kunna ge dem support avseende digitalisering. Vårt tyska dotterbolag meddelade 
under samma period att de erhållit en order avseende utveckling av BIM-objekt samt 
webbtjänster om 145 000 euro från ett tyskt företag med en omsättning på över 400 
miljoner euro.

BIMobject Cloud växer snabbt och idag använder cirka 246 000 professionella  
användare bimobject.com. BIMobject har därför lanserat en ny lösning för digitala 
marknadskampanjer genom vilken interaktiva, enkla och strukturerade processer för 
digitala marknadskampanjer skapas. Genom denna nya lösning visar vi branschen att 
vi är i framkant gällande utvecklingen av digitala marknadstjänster, vilket stärker vår till-
växtprocess. Vi har nyligen även lanserat BIMsupply®, en molnbaserad leverans- och 
kommunikationslösning för byggindustrin. BIMsupply skapar en direkt affärsmatchning 
mellan intressenter (tillverkare och användare). Genom molnet kan korrekt och pålitlig 
information säkert delas mellan de olika aktörerna. Informationen kommer sedan att 
flöda direkt från intressenternas nedladdade produkter och konfigureras i det faktiska 
BIM-projektet. Projektet återförs sedan i detaljerad form med egenskaper och pro-
duktinformation till BIM-molnet med produktlistor. För byggindustrin är detta som att 
gå från en skrivmaskin till Google Docs, och BIMsupply gör att våra tjänster nu in-
kluderar funktionen som plattform för e-handel. Vi förflyttar oss i snabb takt när det 
gäller digitaliseringen av byggindustrin och genom BIMsupply tar vi ett stort kliv in i 
framtiden som innefattar ett stort flöde av produktinformation som delas genom BIM 
i BIM-molnet.

Under perioden uppnådde vi 100 utvecklare som använder sig av BIMscript® och 
LENA och vi kommer nu att stödja Autodesk Fusion 360 med vår molnbaserade  
utvecklingslösning genom att göra BIMscript och LENA kompatibelt med Autodesks 
lösning. Fusion 360 är en molnbaserad 3D CAD-, CAM-, och CAE-plattform för  
produktutveckling. Den kombinerar industriell och mekanisk design, simulering,  

inledning   vd har ordet

“BIMsupply® skapar en direkt affärsmatchning 
mellan intressenter och genom molnet kan 
korrekt och pålitlig information delas.”

“Vårt tyska dotterbolag erhöll en order om 
145 000 euro från ett tyskt företag med en 
omsättning på över 400 miljoner euro.”
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“BIManalytics® Core hanterar större mängder 
data och är upp till tio gånger snabbare  
genom att infrastrukturen nu hanteras av IBM 
SoftLayer.”

vd har ordet   inledning

samarbete och tillverkning i en och samma lösning. De integrerade verktygen i Fusion 
360 möjliggör en snabb och enkel utveckling av designidéer från koncept till produktion.

Vår strategi med BIMscript och LENA är att göra tekniken åtkomlig för så många 
som möjligt, och komplettera Fusion 360 med möjligheten att använda samma in-
formation, för att snabbt och effektivt skapa parametriska BIM-objekt. Vi tror att vi 
genom samarbetet med Autodesk har potentialen att öppna upp en ny målgrupp för 
BIM – produktdesigners och utvecklare som direkt kan lansera sina produkter digitalt 
och även sälja sina produkter via BIMsupply. Det handlar om att koppla ihop tjäns-
ter där varje kopplingspunkt sparar tid och när vi kopplar samman fler av Autodesks 
molnlösningar med våra, kommer vi att kunna följa digital produktinformation genom 
hela livscykeln.

Under BIMobject LIVe, som hölls i Malmö i början av november, presenterade vi även 
en helt ny version av BIManalytics Core, vårt populära verktyg för marknadsanalyser 
och ”pre-sales intelligence” för tillverkare anslutna till vårt digitala ”inbound marketing”. 
Den nya versionen är anpassad för att det ökade antalet nedladdningar av BIM-objekt, 
som ökar behovet av affärsverktyget, som analyserar och presenterar informationen 
för pre-sales. Det nya systemet hanterar större mängder data och är upp till tio gånger 
snabbare genom att infrastrukturen nu hanteras av IBM SoftLayer. Vi har dessutom 
utvecklat en app anpassad för försäljningsrepresentanter, vilken gör det enklare att se 
nedladdningsstatistik och möjliggör kommunikation med användaren som laddat ner 
BIM-objekt. Genom lanseringen av vårt nya system har vi tagit ytterligare ett kliv ifrån 
våra konkurrenter då vi kan erbjuda våra kunder en lösning för direkt affärsmatchning.
 
Slutligen kunde vi i slutet av oktober meddela att vi ingått ett utvecklingsavtal med 
Tata Steel, en av Storbritanniens ledande tillverkare av stålprodukter för byggindustrin. 
Genom avtalet möjliggörs samarbete mellan BIMobject och Tata Steel och utveck-
lingen av nya verktyg för att skapa robusta informationsflöden som stöder BIM. I takt 
med att vi rör oss mot en mer informationsrik miljö blir det ännu viktigare för tillverkare 
inom byggbranschen att säkerställa att de tillhandahåller den information som krävs. 
Samarbetet med Tata Steel genomförs i tre nivåer och kommer att skapa nya sätt 
att arbeta med kunder och distributionskanaler för Tata Steel. BIMobject Properties 
erbjuder redan arkitekter, designers och tillverkare stor flexibilitet vid hanteringen 
av objektdata och det är mycket roligt att ha påbörjat samarbetet med Tata Steel, 
vars alla brittiska produkter för byggnation nu finns tillgängliga för nedladdning via  
https://bimobject.com.

Framtiden är ljus för BIMobject. 
Malmö, 2016-11-29

Stefan Larsson
Verkställande direktör
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BIMobject® ökar sina kunders konkurrenskraft genom ett nytt, effektivt sätt att  
marknadsföra kundens produkter med högkvalitativa lättillgängliga BIM-objekt.  
BIMobject® arbetar med en global strategi och kan som en neutral leverantör 
skapa BIM-objekt för BIM-programmens olika standarder och även hantera olika 
språk och lokala preferenser.

Koncernstruktur
BIMobject AB är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen 
BIMobject UK i England, BIMobject Deutschland GmbH i Tyskland, BIMobject Hungary Kft 
i Ungern, BIMobject Italy i Italien, BIMobject India Pvt. Ltd. i Indien, BIMobject Spain S.L. i 
Spanien, BIMobject Inc i USA samt BIMobject Poland sp. z o.o i Polen.

BIMobject® har såväl koncernledningsfunktion som operativ verksamhet. Styrelsen arbetar 
med att intensifiera verksamheten i dotterbolagen, vilken består i försäljning och projektled-
ning på den lokala marknaden samt produktion av BIM-objekt för koncernen.

Vision
BIMobjects vision är att vara den globalt ledande aktören för BIM-objekt och att varje 
bygg- och inredningsprodukt ska ha en digital version i form av ett BIM-objekt på  
BIMobject® Cloud.

Målsättning att bli den globalt 
ledande aktören
BIMobject® bildades i juni 2011 och lanserade den molnbaserade portalen BIMobject® 
Cloud under februari 2012. I september 2016 hade portalen över 210 000 registrerade 
användare och över 12 000 produktfamiljer från över 600 tillverkare. BIMobject® är idag, 
genom dotterbolag och affärspartners, representerat i omkring 20 länder.

BIMobject® har en offensiv expansionsplan med primär målsättning att bli den globalt 
ledande aktören för BIM-objekt, vilket av styrelsen bedöms motsvara en miljardmarknad. 
Strategin är att uppnå en aggressiv omsättningstillväxt med kontrollerad kostnads-
massa genom tillväxt av:

• Användare 
• Tillverkare 
• Produktfamiljer 
• Product Sites (tidigare Private Clouds) 
• Appar 
• Affärspartners

BIMobject® prioriterar därmed i nuläget global expansion framför kortsiktig lönsamhet. 
På längre sikt skiftas fokus till långsiktig lönsamhet.

Om BIMobject®

inledning   om bimobject®
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om bimobject   inledning

Affärsmodell
BIMobjects intäkter genereras från tillverkare av byggnads- och inredningsprodukter. 
Inkomstkällorna inkluderar, men begränsas inte till:

1. Projektarbete – Skapande, underhåll och publicering av BIM-objekt från olika källor, 
för tillverkare och partners. Publiceringsavgifter baseras på det antal objekt som tillverk- 
arna vill presentera på portalen.
2. Prenumeration – En årlig prenumerationsavgift för tillverkare för att dels publicera, 
dels använda de olika verktyg som BIMobject skapat med syfte att öka kundnyttan 
bl a genom:

•  Product Sites och Hercules, som används av tillverkare och byggnadsbolag för  
 att kontrollera utbudet av produkter.
• BIManalytics® Core och BIMobject Mail, som används för att utvärdera och  
 kommunicera med användare av BIMobject Cloud.
• Mosquito och BIMobject Properties (BOPC), som underlättar produktion och  
 underhåll av BIM-objekt.

Initialt bedöms intäkter hänförliga till skapande, underhåll och publicering av BIM-objekt 
stå för en stor del av Bolagets intäkter. På längre sikt beräknas dock prenumerations-
avgifter vara BIMobjects huvudsakliga intäkt.

Stefan Hansson, CFO
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Om rapporten
Denna delårsrapport avser de första nio månaderna 2016 (januari till september) för 
koncernen BIMobject AB.  

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisnings-
principer som tillämpas i denna delårsrapport följer Bokföringsnämndens allmänna råd 
”K3” (BFNAR 2012:1).  

Principer för rapportens upprättande
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Omsättning
Nettoomsättningen för koncernen under tredje kvartalet 2016 uppgick till 7 366 (3 963) 
TSEK. Eftersom vissa tjänster faktureras i förskott (huvudsakligen prenumerationer) har 
dessa periodiserats, vilket innebär att den totala faktureringen under tredje kvartalet 
2016 uppgick till 7 392 (3 887) TSEK, en ökning med 95 % jämfört med motsvarande 
period föregående år.

Resultat
Koncernens resultat för tredje kvartalet 2016 uppgick till -9 858 (-7 950) TSEK. Bolaget 
har fortsatt på strategisk bana att framgångsrikt ta marknadsandelar, vilket medför 
väsentliga kostnader. 

Koncernens resultat per aktie för tredje kvartalet 2016 uppgick till -0,46 före utspädning 
/-0,45 efter utspädning (-0,36 före utspädning och -0,35 efter utspädning) SEK.

Soliditet
Koncernens soliditet, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, 
uppgick till 53 (88) % per den 30 september 2016.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för det tredje kvartalet uppgick till -9 423 (-7 458) TSEK, vilket förklaras 
av ett försämrat operativt resultat. Löpande verksamhet och investeringsverksamhet 
belastade kassaflödet med -9 191 (-7 588) TSEK respektive -232 (-284) TSEK.

Koncernens utveckling i siffror  
under de första nio månaderna 2016
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Aktien
BIMobjects aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North under tickern ”BIM”. Det 
totala antalet aktier vid periodens start (2016-07-01) var 21 889 344 och antalet aktier 
vid periodens slut (2016-09-30) var 21 889 344. Det totala antalet aktier för motsva-
rande period föregående år (2015) var 21 889 344 respektive 21 889 344. 

Teckningsoptioner
Vid utgången av det tredje kvartalet fanns det två optionsserier:  

Vid årsstämma i BIMobject AB den 16 juni 2015 beslutades om en riktad emission 
av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 522 500 
teckningsoptioner av serie 2015/2018 utestående, vilka berättigar till teckning av lika 
många nya aktier i Bolaget. Optionerna är utställda till Bolagets anställda och nyckel-
personer. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2015/2018 löper från den 
10 augusti 2018 till och med den 31 augusti 2018. Vid fullt nyttjande av utestående 
teckningsoptioner av serie 2015/2018 ökar BIMobjects aktiekapital med 22 990 SEK. 
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2015/2018 finns att tillgå på Bolagets 
hemsida https://bimobject.com. 

Vid årsstämma i BIMobject AB den 14 juni 2016 beslutades om en riktad emission 
av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns 200 000 
teckningsoptioner av serie 2016/2019 utestående, vilka berättigar till teckning av lika 
många nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut vid nyanställningar av  nyckel-
personer. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2016/2019 löper från den 
19 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Vid fullt nyttjande av utestående 
teckningsoptioner av serie 2016/2019 ökar BIMobjects aktiekapital med 8 800 SEK. 
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2016/2019 finns att tillgå på Bolagets 
hemsida https://bimobject.com.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

Största aktieägare per 30 september 
2016
Nedanstående tabell visar BIMobjects ägarförteckning med ägare över 10 procent av 
andelen röster och kapital vid periodens utgång. 
   Andel av röster 

Namn Antal aktier och kapital

Procedural Labs AB  4 122 950  18,8 %

Clever Together AB  2 242 900  10,2 %

Övriga (ca 1 000 aktieägare) 15 226 194  71 %

Totalt 21 889 344  100,00 %

koncernens utveckling i siffror   inledning

Procedural Labs AB ägs till 100 % av styrelseledamot och VD Stefan Larsson.
Clever Together AB ägs till 100 % av Hexagon AB.
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Certified Adviser
Sedermera Fondkommission.

Kommande rapporter
BIMobject AB upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. 
Kommande rapporter är planerade enligt följande:

• Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-17
• Årsstämma   2017-05-31

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på BIMobjects verksamhet och 
bransch. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets till-
växtmöjligheter. BIMobjects kontakter med kunder och affärspartners är relativt nyeta-
blerade och dess framtidsutsikter kan vara svåra att utvärdera. Marknadsetableringar 
kan försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. BIMobjects tjänster är relativt nya 
för aktörer på marknaden vilket innebär att det kan ta tid att få kundernas acceptans 
och att få genomslag på marknaden. BIMobject® kan komma att behöva anskaffa yt-
terligare kapital framöver. Det finns risk att Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital, 
uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. 

En förlust av en eller flera nyckelpersoner, medarbetare och konsulter kan medföra ne-
gativa konsekvenser för BIMobjects verksamhet och resultat. En omfattande satsning 
från en konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöj-
ligheter. En lågkonjunktur för Bolagets kunder i byggbranschen kan negativt påverka 
BIMobjects framtida intäkter och resurser för att investera samt Bolagets konkurrens-
kraft och förmåga att behålla anställda. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte 
bedömas utan att en samlad utvärdering av Bolagets verksamhet tillsammans med en 
allmän omvärldsbedömning har gjorts.

Avlämnande av delårsrapport
Malmö, 29 november 2016
BIMobject AB, Styrelsen 

För mer information, vänligen kontakta: 
Stefan Larsson, VD 
Tel: +46 40- 685 29 00 
E-mail: info@bimobject.com

inledning   koncernens utveckling i siffror
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Rörelsens intäkter  

Rörelsens intäkter  19 705 11 109 7 366 3 963

S:a Rörelseintäkter m.m.  19 705 11 109 7 366 3 963

  

Rörelsens kostnader  

Produktionskostnader  -3 397 -2 154 -1 219 -1 136

Bruttovinst  16 308 8 955 6 147 2 827

Övriga externa kostnader  -17 474 -14 461 -6 242 -4 297

Personalkostnader  -28 204 -16 527 -9 786 -5 745

Avskrivningar  -782 -322 -276 -242

Övriga rörelsekostnader  -735 -118 -311 -540

Rörelseresultat efter avskrivningar  -30 887 -23 791 -10 468 -7 997

  

Finansiella intäkter och kostnader  

Resultat från finansnetto  972 15 437 66

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -29 915 -23 776 -10 031 -7 931

  

Skatt  -326 -179 173 -19

Beräknat resultat  -30 241 -23 955 -9 858 -7 950

Juli-Sept, 
2015

Juli-Sept,
 2016

Koncernens resultaträkning i sammandrag (TSEK)

koncernens resultaträkning i sammandrag   koncernen

Jan-Sept, 
2016

Jan-Sept, 
2015



tillgångar

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar  1 601  2 115

Materiella anläggningstillgångar  1 012  788

Finansiella anläggningstillgångar  -  -

Andra långsiktiga fordringar  19  32

S:a Anläggningstillgångar  2 632  2 935

  

Omsättningstillgångar  

Fordringar  

Kortfristiga fordringar  11 044  9 000

Kortfristiga placeringar  -  -

Kassa och bank  26 578  51 430

S:a Omsättningstillgångar  37 622  60 431

S:A TILLGÅNGAR  40 254  63 366

eget kapital, avsättningar och skulder 

   

Eget kapital

Eget kapital  21 407  51 628

S:a Eget kapital     21 407    51 628

Långfristiga skulder  -  0

  

Avsättningar 

Avsättningar  441  358

Kortfristiga skulder  

Kortfristiga skulder  18 406  11 380

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  40 254  63 366

2015-12-312016-09-30

Koncernens balansräkning i sammandrag (TSEK)

koncernen   koncernens balansräkning i sammandrag
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Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -29 915 -23 776 -10 031 -7 931

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 785 752 36 294

Betald skatt  -102 -7 140 153

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar av rörelsekapital -29 232 -23 031 -9 855 -7 484

  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -2 011 -1 678 -56 846

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  6 804 2 169 720 -950

Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 439 -22 540 -9 191 -7 588

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -19 -2 249 -7 -101

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -472 -281 -225 -122

Köp och försäljning av fondandelar  -19 -30 187 - -61

Kassaflöde från investeringsverksamheten -510 -32 717 -232 -284

Finansieringsverksamheten

Nyemission och personaloptioner  97 52 888 - 414

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 97 52 888 - 414 

 

Periodens kassaflöde  -24 852 -2 369 -9 423 -7 458

Likvida medel vid periodens början  51 430 11 228 36 002 16 317

Likvida medel vid periodens slut  26 578 8 859 26 579 8 859

    

 

  

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys   
Betalda räntor och erhållen utdelning    

Erhållen ränta  - - - -

Erlagd ränta  - 1 - 1

    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  

Av- och nedskrivningar av tillgångar  781 690 275 241

Avsättningar  81 62 -87 53

Orealiserade kursdifferenser  -77 - -152 -

Summa 785 752 36 294

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK)

koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   koncernen

17delårsrapport kvartal 3, 2016

Juli-Sept, 
2015

Juli-Sept,
 2016

Jan-Sept, 
2016

Jan-Sept, 
2015
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Förändring av koncernens eget kapital

 

Belopp vid periodens ingång 31 411 69 327 51 628 32 915

Aktiekapital  0 0 0 224

Fria reserver  0 0 97 52 664

Omräkningsdifferens  -147 392 -72 -

Reserver  0 125 -6 -86

Periodens resultat  -9 857 -7 950 -30 240 -23 823

Belopp vid periodens utgång 21 407 61 894 21 407 61 894

Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag (TSEK)

koncernen   koncernens förändring av eget kapital i sammandrag

2015-09-302016-09-30Q3, 2016 Q3, 2015
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Rörelsens intäkter  

Rörelsens intäkter  10 389 7 309 3 743 2 279

S:a Rörelseintäkter m.m. 10 389 7 309 3 743 2 279

  

Rörelsens kostnader  

Produktionskostnader -5 644 -4 539 -1 977 -1 742

Bruttovinst 4 745 2 770 1 766 537

Övriga externa kostnader  -19 286 -17 459 -7 021 -6 103

Personalkostnader  -13 365 -8 651 -4 283 -2 778

Avskrivningar  -553 -525 -185 -175

Övriga rörelsekostnader  -94 -108 -4 -11

Rörelseresultat efter avskrivningar -28 553 -23 973 -9 727 -8 530

  

Finansiella intäkter och kostnader  

Finansnetto  1 290 89 632 99

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -27 263 -23 884 -9 095 -8 431

Bokslutsdispositioner och skatt

Koncernbidrag  0 -179 0 0

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt -27 263 -24 063 -9 095 -8 431

Beräknat resultat -27 263 -24 063 -9 095 -8 431

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag (TSEK)

moderföretagets resultaträkning i sammandrag   moderföretaget

delårsrapport kvartal 3, 2016

Juli-Sept,
 2015

Juli-Sept,
 2016

Jan-Sept, 
2016

Jan-Sept, 
2015



Moderföretagets balansräkning i sammandrag (TSEK)

moderföretaget   moderföretagets balansräkning i sammandrag

tillgångar 

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  1 527  1 997

Materiella anläggningstillgångar  282  252

Finansiella anläggningstillgångar  6 137  3 289

S:a Anläggningstillgångar  7 946  5 538

  

Omsättningstillgångar  

Fordringar  

Kortfristiga fordringar  7 656  6 466

Kassa och bank  20 897  48 686

S:a Omsättningstillgångar  28 553  55 152

S:A TILLGÅNGAR  36 499  60 690

eget kapital, avsättningar och skulder  

  

Eget kapital  

Eget kapital  25 006  52 173

S:a Eget kapital  25 006  52 173

  

Kortfristiga skulder  

Kortfristiga skulder  11 493  8 517

S:a Kortfristiga skulder  11 493  8 517

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  36 499  60 690

2015-12-31 2016-09-30

bimobject ab20
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Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  -27 263 -23 884 -9 095 -8 430

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 553 525 185 175

Betald skatt  -51 30 -57 -204

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital -26 761 -23 329 -8 967 -8 459

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -1 189 -1 297 -1 152 1 100

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  3 026 1 176 867 -139

Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 924 -23 450 -9 252 -7 498

    

Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 -2 088 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -114 -53 -27 0

Förvärv finansiella anläggningstillgångar  -2 847 -30 241 -1 131 -29

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 961 -32 382 -1 158 -29

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission  97 52 888 0 414

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 97 52 888 0 414

   

Periodens kassaflöde  -27 788 -2 944 -10 410 -7 113

Likvida medel vid periodens början  48 685 10 718 -1 14 887

Likvida medel vid periodens slut 20 897 7 774 -10 411 7 774

    

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys  
Betalda räntor och erhållen utdelning   

Erhållen ränta  48 89 21 0

Erlagd ränta  -1 -86 0 -20

    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  
Av- och nedskrivningar av tillgångar 553 525 185 175

Moderföretagets kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK)

moderföretagets kassaflödesanalys i sammandrag   moderföretaget

delårsrapport kvartal 3, 2016

Juli-Sept,
 2015

Juli-Sept,
 2016

Jan-Sept, 
2016

Jan-Sept, 
2015
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Moderföretagets förändring av eget kapital i sammandrag (TSEK)

moderföretaget   moderföretagets förändring av eget kapital i sammandrag

Förändring av koncernens eget kapital

 

Belopp vid periodens ingång 34 100 70 515 52 172 33 644

Aktiekapital  0 - 0 224

Fria reserver  0 385 97 52 664

Periodens resultat  -9 094 -8 431 -27 263 -24 063

Belopp vid periodens utgång 25 006 62 469 25 006 62 469

2015-09-302016-09-30Q3, 2016 Q3, 2015
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Nedladdningar
Lista på de länder som har flest nedladdningar från BIMobject Cloud. 
(Från portalens lansering till den 24 november 2016)

Kina
+150 000

Brasilien
+463 000

Ryssland
+417 000

Spanien
+367 000

Italien
+326 000

Frankrike
+320 000

Tyskland
+212 000

Polen
+182 000

USA
+195 000

Mexiko
+228 000

Storbritannien
+173 000

Sverige
+157 000

Danmark
+169 000
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