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Bokslutskommuniké 2019 samt delårsrapport oktober – december 2019 

Fjärde kvartalet 2019 
• Faktureringen uppgick till 60 MSEK (59). Fakturerad 

försäljning av web services (ARR) växte med 31 procent i 
kvartalet.  

• Fördelning mellan projekt och web services 
(prenumerationer) var 29/71 procent (42/58). 

• Hög andel av försäljning fakturerades sent i kvartalet, vilket 
påverkade nettomsättningen negativt då 
intäktsredovisningen sker under 2020. Koncernens 
nettoomsättning sjönk med 20 procent och uppgick till 31 
MSEK (39).  

• Koncernens rörelseresultat uppgick till -43 MSEK (-34), 
vilket inkluderar 8 MSEK i engångskostnader hänförliga till 
osäkra fordringar och omstrukturering.  

• Resultat per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,28). 
• Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till  

-30 MSEK (-22). 
• Ackumulerat tusental antal användare ökade med  

70 procent och uppgick till cirka 1 785** (1 052).  
• Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 49,1 

miljoner**. 
• Antalet tillverkare (Brands) uppgick till 1 656**. 
• Carl Silbersky tillträdde som ny VD för bolaget. 
• Christophe Carvenius utsågs till SVP Head of Growth, David 

Kullander utsågs till Chief Marketing Officer och Åsa Gylling 
Hallén utsågs till Vice President Development.  

• Johannes Reischböck avgick som COO och återtog sin 
tidigare roll som MD i Tyskland.   

• Mario Ortega avgick som SVP AECO och återtog sin 
tidigare roll som MD i Spanien. 

Helåret 2019 
• Faktureringen ökade med 14 procent och uppgick till  

153 MSEK (133). 
• Nettomsättningen för helåret ökade med 17 procent och 

uppgick till 134 MSEK (114). 
• Johan Svanström valdes in till styrelsen.  
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. 

Viktiga händelser efter periodens utgång 
• Joint venture i Thailand bildades med landets största 

industrikonglomerat SCG/CPAC.  

 

 
 

 

 3 månader 12 månader 
MSEK Okt-Dec Okt-Dec  Jan-Dec Jan-Dec  
  2019 2018 ∆% 2019 2018 ∆% 
Fakturering under perioden 60 59 2% 153 133 14% 
Nettoomsättning 31 39 -20% 134 114 17% 
Bruttovinst 29 33 -11% 123 102 20% 
Rörelseresultat (EBIT) -43 -34 – -133 -92 -40% 
Periodens resultat -43 -33 – -128 -93 – 
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,36 -0,28 – -1,06 -0,77 – 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK* -0,35 -0,27 – -1,04 -0,76 – 
Antal användare ack, tusental** 1 785 1 052 70% – – – 
Antal nedladdningar ack, tusental** 49 144 32 527 51% – – – 
Antal tillverkare** 1 656 1 310 26% – – – 

* Det finns 1 817 500 utfärdade optioner som ger rätt till teckning av 2 135 000 aktier. ** Inklusive beräknat nettotillskott från förvärv.  
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2019 – ett år präglat av turbulens och tillväxt  
Inom loppet av 12 månader har BIMobject haft tre 
verkställande direktörer och två ekonomichefer. Vi lägger 
därmed ett turbulent år bakom oss. 
Det är tydligt att de många förändringarna påverkade 
försäljningen negativt, innebärande att vi misslyckades med 
att nå vårt kommunicerade mål om 20 procents tillväxt i 
fakturering 2019. Vi började däremot att ta itu med 
verksamhetens effektivitet samt kostnadsutveckling.  

När jag tillträdde som VD i oktober vidtog jag följande 
omedelbara förändringar för att återskapa verksamhetens 
fokus på tillväxt:  

• Strukturera om ledningsgruppen för att därigenom 
frigöra våra mest seniora säljare och öka säljfokus på 
deras hemmamarknader. 

• Fokusera marknads- och produktstrategier för att driva 
försäljning av web services och tillväxt av 
återkommande intäkter (ARR). 

• Trimma våra FoU- och Content-team för ökad 
effektivitet. 

Givet förutsättningarna är det ett styrkebesked att 
BIMobjects affärsplattform, skapad under nio år, fortsatte att 
leverera ökad nettoomsättning, kraftig tillväxt av antal 
slutanvändare och tillverkare, samt ökad volym av BIM-
objekt och nedladdningar på plattformen. Med undantag av 
faktureringen överträffade vi därmed våra mål för 2019. 
BIMobject fortsätter att vara världens ledande plattform för 
BIM-objekt. Marknadskrafterna som påverkar vår 
verksamhet – lagstiftning, digitalisering och hållbarhet – är 
starkare än någonsin.  

Web services växte med 31 procent 
Under det fjärde kvartalet ökade faktureringen med 2 
procent. En stor andel av försäljningen under fjärde kvartalet 
fakturerades sent i december 2019 innebärande att 
intäktsredovisningen sker först under 2020. Detta hade i sin 
tur negativ påverkan på nettoomsättningen för fjärde 
kvartalet som sjönk med 20 procent. 
Fakturering relaterad till web services fortsatte att växa under 
fjärde kvartalet och ökade som helhet med 31 procent under 
2019. Det är värt att notera att denna ökning  motsvarar en 
ökning av våra årliga återkommande intäkter 
(abonnemangsbasen) med 24 MSEK, vilket är vår främsta 
prioritet. Därmed inleder vi 2020 med 100 MSEK i 
återkommande web services -intäkter (ARR). 
Fakturering relaterad till projekt sjönk däremot med 10 
procent under 2019, från 58 till 52 MSEK. Förflyttningen mot 
återkommande intäkter fortsatte därmed och web services 
representerade 71 procent av faktureringen under kvartalet 
och 66 procent sett till helåret.  

Fokus på tillväxt av web services 
Norden fortsätter att utvecklas positivt och faktureringen 
ökade med 15 procent samtidigt som vi såg ett stadigt 
inflöde av nya kunder. EMEA exklusive Norden hade motvind 
under kvartalet och faktureringen sjönk. Detta förklaras 
främst av betydligt svagare projektförsäljning i Tyskland. För 
att ta itu med utmaningarna beslutade vi att Johannes 
Reischböck skulle lämna rollen som COO och istället, utifrån 

vårt München-kontor, lägga all kraft på att accelerera 
försäljningen på de tysktalande marknaderna.  
Nordamerika fortsatte att utvecklas positivt och ökade 
faktureringen för andra kvartalet i rad. Marknaden för 
innehållsutveckling (projekt) präglades fortfarande av stark 
konkurrens, men med förnyat fokus på försäljning av web 
services ökade vi inflödet av tillverkare av bygg- och 
inredningsprodukter. Under kvartalet stärkte vi även den 
nordamerikanska säljorganisationen genom att rekrytera sju 
av branschens ledande säljare. Därigenom skapas 
förutsättningar för en stark intäktstillväxt under 2020. Sett till 
helåret sjönk faktureringen i Nordamerika med 2 procent.  
I Asien fortsatte vi att utveckla nya samarbeten för att bygga 
lokal närvaro. I januari 2020 meddelade vi att vi ingått ett 
strategiskt samarbete med CPAC, dotterbolag till SCG, 
Thailands största tillverkare av byggmaterial och ett av 
landets största företag. Samarbetet innebär att vi bildar ett 
joint venture som ska marknadsföra och sälja BIMobjects 
plattform och tjänster till thailändska tillverkare av bygg- och 
inredningsprodukter samt öka deras BIM-användning. 
Utöver att samarbetet öppnar upp den sydostasiatiska 
marknaden för BIMobject erhåller vi en årlig licensavgift på 
minst 500 000 USD till BIMobject under samarbetets första 
fem år.  

Kostnadskontroll 
Vårt arbete för ökad kostnadskontroll lönade sig och 
rörelsekostnaderna var stabila jämfört med fjärde kvartalet 
2018. Sett till helåret ökade däremot rörelsekostnaderna 
som en följd av genomförda förvärv. Därtill tillkom 
engångskostnader för nedskrivning av osäkra 
kundfordringar samt omstruktureringskostnader, däribland 
nedstängning av dotterbolaget i Dubai. Sammanlagt uppgick 
dessa engångskostnader till 8 MSEK. 
Jämfört med tredje kvartalet har antalet heltidsanställda 
minskat med 17 personer. Genom att omorganisera 
verksamheten och flytta resurser till försäljning, marknad 
samt teamet för utveckling av vår web service-funktionalitet 
har vi etablerat en organisation som är redo att skalas upp 
med bibehållen kostnadsnivå.  

Strategi och mål för 2020 
• Fokusera på web services (ARR) med mål om att växa 

web services ARR med minst 40 procent. 
• Signifikant öka antalet tillverkare med mål om att öka 

antalet med minst 500 stycken. 
• Fortsatt stark ökning i antalet registrerade användare.  
Vi avser även att lansera en ny prissättningsmodell under 
andra kvartalet i år och att förenkla processen för kunder att 
ansluta sig till BIMobject-plattformen. Utifrån ett 
produktperspektiv ökar vi även investeringarna i 
utvecklingen av BIManalytics för att visa plattformens värde 
och räckvidd för kunders marknadsavdelningar. 
Även om vi fortfarande är i början av kvartalet ser vi tidiga 
tecken på att försäljningen återhämtar sig och att kassaflödet 
förbättras. 
Carl Silbersky,  
Verkställande direktör

VD-ord 
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Fjärde kvartalet 
Organisationsförändringar 
• Carl Silbersky tillträdde som VD den 29 oktober. 
• Christophe Carvenius utsågs till SVP Head of Growth. 
• David Kullander utsågs till Chief Marketing Officer. 
• Åsa Gylling Hallén utsågs till Vice President 

Development.  
• Johannes Reischböck avgick som COO och återtog sin 

tidigare roll. 
• Mario Ortega avgick som SVP AECO och återtog sin 

tidigare roll.  

BIMobject uppnår mål om 1,7 miljoner användare 
och 450 000 objekt tillgängliga på plattformen  
Den 3 december nåddes volymmålen för helåret 2019. Ett 
flertal nya varumärken, bland annat från den viktiga USA-
marknaden, tillkom. BIMobject hade över 1,7 miljoner 
professionella användare och 450 000 parametriska BIM-
objekt. Antalet användare och objekt är inklusive 
nettotillskottet från förvärvet av Polantis.   
 
Helåret 2019 
Organisationsförändringar  
2019 präglades organisationsförändringar både på 
ledningsnivå och i verksamheten.  
• Alexander Dahlsquist utsågs till CFO den 15 maj 
• Stefan Larsson, CSO, tog över som tf VD BIMobject 

USA den 10 september.  
• Kim Mortensen var vd mellan den 2 juni och 29 oktober. 
• Johan Dyrssen utsågs till VP Product & Data.  
• Johan Svanström var tf vd mellan 25 januari och 2 juni. 

Svanström valdes även till styrelsen som vice 
styrelseordförande den 15 maj.  

BIMobject ingår partnerskap med AEC Daily, ett 
ledande utbildningsföretag 
AEC Daily samverkar med ett stort antal 
branschorganisationer i både USA och Europa. Utifrån 
respektive bolags marknadsledande positioner kommer de 
arbeta för att öka försäljning av bygg- och 
inredningsprodukter, vilket i ett längre perspektiv driver en 
smidigare designprocess och kravspecifikationer.  

Plattformen effektiviseras  
I och med att BIMobjects plattform fortsätter att utvecklas 
har mycket optimeringsarbete genomförts på kärn-
plattformen. Syftet med arbetet har varit att säkerställa att 
bimobject.com fortsätter vara skalbart. 

Lansering av BIM Academy 
BIMobject Academy vänder sig mot både kunder och 
användare av BIMobject-plattformen. Academy är en plats 
där kunder och användare kan hitta information såsom hur 
man använder BIMobjects EVO-app eller hur BIM-objekt 
enkelt laddas upp.  

Förvärv av Convergo 
I januari förvärvades Convergo, ett svenskt  it-bolag som 
bygger BIM-objekt åt ett 50-tal nordiska och europeiska 
tillverkare. Förvärvet tillförde ny expertis samt ytterligare 
kunder och nedladdningsbara objekt. 

Förvärv av konkurrenten Polantis  
Förvärvet av Polantis var ett viktigt strategiskt steg. Polantis 
är ett välkänt och starkt varumärke i framförallt Frankrike, 
men har även en betydande global närvaro. Polantis hade på 
sin plattform över 420 000 användare, 14 700 BIM-objekt 
och 150 tillverkare. Förvärvet hade en marginell positiv effekt 
på nettoomsättningen för 2019. På längre sikt förväntas 
förvärvet tillföra betydande försäljnings- och 
kostnadssynergier. 

Statistik BIMobject  

  Q4 2019 Q4 2018 YoY, ∆% 
Antal användare,  
ack, tusental   1 785** 1 052 70% 
Antal nedladdningar, 
ack tusental 49 144** 32 527 51% 
Antal tillverkare 
(Brands) 1 656** 1 310 26% 

** Inklusive beräknat nettotillskott från Polantis. 

 
Ackumulerat antal nedladdningar per land sedan start. 
Siffrorna avser endast BIMobject Cloud.  

Land Q4 2019 Q3 2019 Q-o-Q, ∆% 

USA 5 470 443 4 893 954 12% 
Brasilien 3 838 002 3 478 889 10% 
Mexiko  2 489 659 2 216 127 12% 
Italien 1 924 443 1 767 218 9% 
Ryssland 1 912,919 1 736 348 10% 
Spanien 1 905 466 1 754 540 9% 
Frankrike 1 784 326 1 623 183 10% 
Indien 1 253 294 1 118 564 12% 
Storbritannien 1 152 237 1 050 328 10% 

Turkiet 1 042 184 922 376 13% 

Övriga 26 371 068 23 894 608 10% 

Summa, Ack 49 144 041 44 456 135 11% 
 

 

Händelser under kvartalet och helåret 2019  
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Nettoomsättning och fakturering
Koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet 
2019 till 31 MSEK (39) en minskning med 20 procent jämfört 
med motsvarande period föregående år1. 
Nettoomsättningen det fjärde kvartalet är 1,4 MSEK lägre 
på grund av en ändring i redovisningsmetod i samband med 
förvärvet av Polantis. 
Andelen web services ökade till 71 procent av den totala 
omsättningen drivet av ett tillflöde av nya kunder och 
merförsäljning till befintliga kunder. För helåret ökade 
nettoomsättningen med 17 procent jämfört med 
motsvarande period och uppgick till 134 MSEK (114).  
Faktureringen uppgick till 60 MSEK (59). Likt tidigare kvartal 
fortsatte Norden att visa ett positivt momentum. Norden 
inkluderar 1 MUSD (1) fakturering av licensavgifter för joint 
venture i Japan. Den nordamerikanska marknaden visade 
viss tillväxt men från en låg nivå. EMEA hade ett svagare 
kvartal, främst på grund av ökad konkurrens inom projekt i 
Tyskland. Även om detta är en besvikelse, fortsätter vi att  
fokusera på försäljning av web services. Vi möter 
fortfarande ett stort intresse för plattformen och antalet 
användare forsätter att öka på BIMobject Cloud. Under 
2019 ökade antalet användare med 70 procent. 
 

Fakturering 3 månader 12 månader 

MSEK Kv 4 2019 Kv 4 2018 ∆% 2019-12-31 2018-12-31 ∆% 

Norden 18 16 15% 44 32 36% 

EMEA, ex 
Norden 24 27 -10% 68 60 12% 
Nord-
amerika 17 16 7% 40 41 -1% 

Asien 1 0 N/A 1 0 N/A 

Summa 60 59 2% 153 133 14% 
  

Resultat 
Bruttovinsten uppgick till 29 MSEK (33) för fjärde kvartalet. 
Bruttomarginalen uppgick till 93 procent (84). Ökning i 
bruttomarginal drivs av en ökad andel web services. För 
helåret uppgick bruttovinsten till 122 MSEK (102) och 
bruttomarginalen för helåret uppgick till 92 % (90). 
Rörelseresultatet försämrades under fjärde kvartalet och 
uppgick till -43 MSEK (-34).För helåret 2019 uppgick 
rörelseresultatet till -133 MSEK (-92). Q4 belastades med 
nedskrivningar av osäkra fordringar om 4 MSEK. Övriga 
engångskostnader hänförliga till omstrukturering belastade 
resultatet med 4 MSEK, däribland nedstängning av 
dotterbolaget i Dubai. Sammanlagt uppgick 
engångskostnaderna till 8 MSEK. Resultat per aktie för 
helåret 2019 uppgick till -1,06 (-0,77).  

Finansiell ställning 

 
 
1 Polantis. 
Redovisningsprinciper har omvärderats jämfört med tidigare 
delårsrapporter under 2019. Förluster från dotterbolag före förvärv har 
under fjärde kvartalet eliminerats rad för rad i resultaträkningen i stället 

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 152 (280). 
Soliditeten uppgick till 56 procent (75) per den 31  december 
2019. Balansomslutningen uppgick till 271 MSEK (375). 
Eget kapital minskar som följd av resultatutvecklingen, dock 
är bolagets finansiella ställning fortsatt god. 

Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet uppgick för det fjärde kvartalet 2019 till -31 
MSEK (-27). Kassaflödet från den löpande verksamheten 
belastade kassaflödet med -30 MSEK (-22). Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till -1 MSEK (-5). 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 
MSEK (0). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 142 
MSEK (289). 

Personal 
Medelantalet anställda inom koncernen per den 31 
december 2019 var 216 (216). 

Aktie och aktiedata 
Resultat per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,36  
(-0,28). Efter utspädning uppgick resultat per aktie till  
-0,35 (-0,27). Vid balansdagen uppgick eget kapital per 
aktie till 1,26 SEK (2,34). Genomsnittligt antal aktier under 
perioden och räkenskapsåret var 120 319 684. Antalet 
aktier vid kvartalets utgång uppgick till 120 319 684 
(120 319 684). 
Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.  
Nedanstående tabell visar BIMobjects fem största  
aktieägare vid periodens utgång.  
 

Ägare Antal aktier 
Andel av kapital och 

röster 
Solar A/S 20 700 000 17 % 
EQT Ventures 15 515 176 13 % 
IKC Fonder* 9 912 971 8 % 
Procedural Labs 
AB** 8 891 800 7 % 
Swedbank Robur Ny 
Teknik BTI 5 452 151 5 % 
 60 472 098 50 % 
Övriga aktieägare  59 847 586 50 % 
Summa 120 319 684 100% 

*Rapporterat ägande har ändrats p.g.a. ny information kring 
utländskt ägande. **Procedural Labs AB ägs till 100 procent av 
Stefan Larsson, styrelseledamot och CSO.  

 

Teckningsoptioner (incitamentsprogram) 
Vid årsstämman den 8 juni 2018 beslutades om en riktad 
emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya 
aktier i Bolaget. Det finns 317 500 teckningsoptioner av 
serie 2018/2021 utestående, vilka berättigar till teckning av 
635 000 nya aktier i Bolaget. Optionerna har ställts ut till 

för på en separat rad. Nettoeffekten i resultaträkningen för Q4 är 0. 
Redovisningseffekten under Q4 inkluderar dock en 
nettoomsättningsminskning med 1,4 MSEK och en minskning av 
rörelseresultatet med 1,6 MSEK. 

Omsättning och resultat under kvartalet och helåret 2019  
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befintliga anställda och vid nyanställningar av 
nyckelpersoner. Nyttjandeperioden för tecknings-optioner 
av serie 2018/2021 löper från den 1 juni 2021 till och med 
den 30 juni 2021. Vid fullt nyttjande av utestående 
teckningsoptioner av serie 2018/2021 ökar BIMobjects 
aktiekapital med 6 985 SEK. 
Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades om en riktad 
emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya 
aktier i Bolaget. Det finns 1 500 000 teckningsoptioner av 
serie 2019/2024, vilka berättigar till teckning av 1 500 000 
nya aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut till nuvarande 
och tillkommande anställda i koncernen. Nyttjandeperioden 
för teckningsoptioner av serie 2019/2024 löper från den 1 
juni 2023 till och med den 31 maj 2024. Vid fullt nyttjande 
av teckningsoptionerna av serie 2019/2024 ökar 
BIMobjects aktiekapital med 16 500 SEK. 

Fullständiga villkor för teckningsoptioner finns på̊ Bolagets 
hemsida https://bimobject.com/sv/bolagsstamma. 

Årsstämma 
Årsstämma hålls den 7 maj 2020 i Malmö. 

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.  

Moderbolaget 
Moderbolagets omsättning för fjärde kvartalet 2019 uppgick 
till 27 MSEK (20) och resultat före skatt för samma period 
uppgick till -41 MSEK (-34). Eget kapital var 180 MSEK 
(298). Soliditeten i moderbolaget var 80 procent (86). 

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

Redovisningsprinciper 
Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som 
tillämpas följer Bokföringsnämndens allmänna råd ”K3” 
(BFNAR 2012:1).  

Granskning av revisor 
Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets 
revisor.  

Certified Adviser 
FNCA Sweden AB. 

Kommande rapporter 
BIMobject AB upprättar och offentliggör en ekonomisk 
rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är 
planerade enligt följande: 
Händelse Datum 
Q1 2020 2020-05-07 
Q2 2020 2020-07-30 
Q3 2020 2020-11-13 
Q4 2020 2021-02-12 
Årsredovisning 2019 Vecka 16 
Årsstämma 2020-05-07 

Risk och osäkerhetsfaktorer 
BIMobject är ett ungt företag som verkar på en digital global 
marknad och är därmed exponerad för ett antal såväl 
affärsmässiga som finansiella risker. De affärsmässiga 
riskerna följer främst av att BIMobjects tjänster är relativt 
nya för aktörer på marknaden och att de strävar efter att 
etablera en ny marknadsplats. De finansiella riskerna 
handlar främst om likviditet, finansiering, räntor och 
valutakurser.  
Riskhanteringen i BIMobject hanteras löpande och syftar till 
att identifiera, kontrollera och neutralisera risker. 
Riskbedömningen sker utifrån riskernas sannolikhet och 
potentiella effekt för koncernen. Riskbedömningen är 
oförändrad jämfört med den riskbild som presenteras i 
årsredovisningen 2018.  

BIMobjects rapport presenteras via 
audiocast 
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i 
presentationen klockan 14:00 CET den 14 februari 2020 via 
https://tv.streamfabriken.com/bimobject-q4-2019 
 

Avlämnande av delårsrapport 
Malmö den 14 november 2020 
BIMobject AB 
Styrelsen  

För mer information, vänligen kontakta:  
Carl Silbersky, VD 
Tel: +46 40-685 29 00 
E-mail: ir@bimobject.com 
 
Denna information är sådan information som BIMobject AB 
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
enligt Carl Silbersky försorg, för offenliggörande den 14 
februari 2020 kl. 08.00 CET. 
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 Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 
TSEK 2019 2018 2019 2018 
Rörelsens intäkter         
Nettoomsättning 31 157 38 868 134 058 114 206 
Aktiverat arbete för egen räkning 698 3 591 3 477 5 481 
Övriga rörelseintäkter 435 -529 2 790 3 060 
Summa Rörelseintäkter mm 32 291 41 930 140 325 122 747 
Rörelsens kostnader         
Produktionskostnader -3 205 -9 210 -17 543 -20 275 
Bruttovinst 29 085 32 720 122 782 102 472 
Övriga externa kostnader -25 099 -32 892 -93 380 -84 393 
Personalkostnader -42 486 -31 632 -151 747 -104 365 
Avskrivningar -3 787 -1 462 -9 108 -4 699 
Övriga rörelsekostnader -308 -1 096 -1 112 -1 318 
Rörelseresultat efter avskrivningar -42 596 -34 361 -132 565 -92 304 
Finansiella intäkter och kostnader         
Resultat från finansnetto -3 135 2 793 731 1 139 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -45 731 -31 569 -131 835 -91 165 
Skatt 4 488 -1 592 4 248 -1 886 
Resultat i dotterbolag före förvärvstidpunkten -1 618 0 0 0 
Beräknat resultat -42 862 -33 161 -127 586 -93 052 

 

 
TSEK 2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 42 445 12 064 
Materiella anläggningstillgångar 5 070 6 258 
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 
Andra långfristiga fordringar 6 526 1 793 
Summa Anläggningstillgångar 54 041 20 115 
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar 65 609 57 196 
Övriga kortfristiga fordringar 3 652 3 618 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 403 5 019 
Kassa och bank 142 307 288 738 

Summa Omsättningstillgångar 216 970 354 571 
SUMMA TILLGÅNGAR 271 011 374 687 
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Eget kapital 152 194 279 531 
Summa Eget kapital 152 194 279 531 
      
Avsättningar 8 185 3 379 
Långfristiga skulder 3 401 0 
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 7 882 13 793 
Övriga kortfristiga skulder 13 281 10 836 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 86 069 67 148 

Summa Kortfristiga skulder 107 232 91 777 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 271 011 374 687 

Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

Koncernens balansräkning i sammandrag 
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 Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 
TSEK 2019 2018 2019 2018 
Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster -45 731 -31 569 -131 835 -91 165 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 9 543 1 242 12 542 6 181 
Betald skatt -2 839 -1 592  -1 746 -1 886 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -39 028 -31 920  -121 039 -86 871 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar -33 087 -25 914  -9 410 2 547 
Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar 1 749 3 119 3 065 -5 021 
Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 2 865 3 730  -7 855 7 108 
Ökning(+)/Minskning(-) av övriga rörelseskulder 37 522 29 091 17 188 29 297 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -29 979 -21 894  -118 051 -52 940 
Investeringsverksamheten         
Förvärvsvärde för dotterbolag 0 0  -24 537 -8 245 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -697 -3 472  -2 451 -11 205 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -129 -1 207  -1 206 -3 992 
Förändring av finansiella anläggningstillgångar -31 -502 -68 7 217 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -857 -5 181  -28 263 -16 225 
Finansieringsverksamheten         
Nyemission och personaloptioner 661 0 968 244 806 
Förändring i externa lån -446 0  -1 395 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 215 0  -428 244 806 
Periodens kassaflöde -30 621 -27 075 -146 742 175 641 
Likvida medel vid periodens början 173 438 315 813 288 738 113 097 
Valutakurseffekter -510 0 310 0 
Likvida medel vid periodens slut 142 307 288 738 142 307 288 738 
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys         
Betalda räntor och erhållen utdelning         
Erhållna och erlagda räntor 51 -5 -102 -23 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m         

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 3 787 1 462 9 108 4 699 
Kursförändringar på immateriella och materiella anläggningstillgångar -206 0 -737 0 
Nedskrivningar av kundfordringar 4 406 0 3 989 0 
Förändring av avsättningar 587 988 281 2 432 
Orealiserade kursförändringar och övriga ej kassaflödespåverkande justeringar 968 -1 209 -99 -951 
Summa 9 543 1 242 12 542 6 181 

 
  

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
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 Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 
TSEK 2019 2018 2019 2018 
Förändring av koncernens eget kapital         
          
Belopp vid periodens ingång 192 261 313 901 279 531 128 728 

Aktiekapital 0 0 0 186 
Personaloptioner 661 0 968 4 321 
Nyemission 0 425 0 240 299 
Omräkningsdifferens 2 133 -1 254 -719 -996 
Reserver 0 -381 0 45 
Periodens resultat -42 862 -33 161 -127 586 -93 052 

Belopp vid periodens utgång 152 194 279 531 152 194 279 531 
 

 
 Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 
TSEK 2019 2018 2019 2018 
Rörelsens intäkter         
Rörelsens intäkter 26 815 19 635 57 330 44 213 
S:a Rörelseintäkter mm 26 815 19 635 57 330 44 213 
Rörelsens kostnader         
Produktionskostnader -11 237 -7 856 -36 443 -26 451 
Bruttovinst 15 578 11 779 20 887 17 762 
Övriga externa kostnader -17 071 -20 065 -61 720 -48 954 
Personalkostnader -17 611 -16 106 -59 696 -45 118 
Avskrivningar -364 -503 -1 219 -1 390 
Övriga rörelsekostnader 0 -876 -45 -896 
Rörelseresultat efter avskrivningar -19 468 -25 770 -101 792 -78 595 
Finansiella intäkter och kostnader         
Resultat från finansnetto -21 589 -7 874 -16 676 -5 460 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -41 057 -33 644 -118 468 -84 054 
Bokslutsdispositioner och skatt         
Skatt 0 0 0 0 
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt -41 057 -33 644 -118 468 -84 054 
Beräknat resultat -41 057 -33 644 -118 468 -84 054 

 
  

Koncernens förändring av eget kapital sammandrag 
 

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
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TSEK 2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 0 418 
Materiella anläggningstillgångar 1 879 2 274 
Finansiella anläggningstillgångar 47 483 29 513 
Summa Anläggningstillgångar 49 362 32 204 
Omsättningstillgångar   
Kundfordringar 46 873 37 561 
Övriga kortfristiga fordringar 1 563 2 494 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 781 3 146 
Kassa och bank 122 458 269 644 
Summa Omsättningstillgångar 175 675 312 845 
SUMMA TILLGÅNGAR 225 037 345 049 
   
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital 1 324 1 324 
Fritt eget kapital 179 173 296 673 
Summa Eget kapital 180 497 297 997 
    
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 9 322 11 848 
Övriga kortfristiga skulder 3 905 4 427 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 312 30 778 
Summa Kortfristiga skulder 44 540 47 052 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 225 037 345 049 

 
  

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
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 Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 
TSEK 2019 2018 2019 2018 
Den löpande verksamheten         
Resultat efter finansiella poster -41 057 -33 644 -118 468 -84 054 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 21 818 8 116 17 072 9 003 
Betald skatt -1 743 246 -1 191 523 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -20 982 -25 282 -102 586 -74 529 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Ökning(-)/Minskning(+) av kundfordringar -24 750 -28 708 -8 466 -16 861 
Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar 2 187 21 636 968 21 304 
Ökning(+)/Minskning(-) av leverantörsskulder 3 705 3 279 -2 525 6 825 
Ökning(+)/Minskning(-) av övriga rörelseskulder 14 175 20 520 2 010 19 732 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -25 665 -8 556 -110 601 -43 528 
Investeringsverksamheten         
Förvärvsvärde för dotterbolag 0 -50 -5 925 -680 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -157 -304 -406 -923 
Förändring av finansiella anläggningstillgångar -18 439 -19 336 -18 439 -27 479 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 597 -19 690 -24 770 -29 082 
Finansieringsverksamheten         
Nyemission och personaloptioner 661 0 968 244 620 
Förändring i externa lån 0 0 0 0 
Förändring i räntebärande interna fordringar och skulder 14 581 0 -12 784 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 242 0 -11 816 244 806 
Periodens kassaflöde -29 019 -28 245 -147 187 172 196 
Likvida medel vid periodens början 151 477 297 890 269 644 97 448 
Likvida medel vid periodens slut 122 458 269 644 122 458 269 644 
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys         
Betalda räntor och erhållen utdelning         
Erhållna och erlagda räntor 90 182 18 612 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m         

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 364 503 1 219 1 390 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 19 069 7 613 19 069 7 613 
Nedskrivningar av kundfordringar -429 0 -846 0 

Orealiserade kursförändringar i finansiella tillgångar och långfristiga skulder 3 180 0 -999 0 
Förändring i upplupna och förutbetalda räntor -366 0 -1 371 0 
Summa 21 818 8 116 17 072 9 003 

 

 

 Okt-Dec Okt-Dec Jan-Dec Jan-Dec 
TSEK 2019 2018 2019 2018 
Förändring av moderbolagets eget kapital         
Belopp vid periodens ingång 220 893 331 641 297 997 137 245 
Aktiekapital 0 0 0 186 
Fria reserver 0 0 0 240 299 
Personaloptioner 661 0 968 4 321 
Periodens resultat -41 057 -33 644 -118 468 -84 054 
Belopp vid periodens utgång 180 497 297 997 180 497 297 997 

 
 

Moderbolagets kassaflödesanalys sammandrag 
 

Moderbolagets förändring av eget kapital sammandrag 
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En global plattform 
BIMobject lanserade BIMobject Cloud under 2012. Tjänsten är kärnan i BIMobjects erbjudande och är en molnbaserad portal 
för distribution av BIM-objekt. Portalen är tillgänglig globalt och används främst av arkitekter och byggkonstruktörer. Användarna 
har tillgång till tiotusentals produktfamiljer från globala och lokala olika tillverkare. BIMobject investerar kraftigt i marknadsföring 
och försäljning för att öka antalet tillverkare och leverantörer som använder portalen för att exponera sina produkter.

Vision 
Det världsledande ekosystemet för 
byggproduktsinformation.  

Mission 
Vårt enda syfte är att skapa den mest effektiva plattformen 
för att sammanföra personer inom hela byggindustrin.  

Erbjudande 
BIMobject erbjuder webbtjänster kopplade till BIM-objekt 
såsom molnbaserad lagring och publicering av BIM-objekt, 
dataanalys samt objektspecifik information. Vi erbjuder 
också utveckling, det vill säga programmering med fokus 
på att producera nya BIM-objekt och konvertera äldre 
datafiler. Lösningarna riktar sig till tillverkare av bygg- och 
inredningsprodukter, användare av BIM-filer (exempelvis 
ingenjörer, arkitekter och designers) samt fastighetsägare. 
Ett urval av våra erbjudande är: 
BIMobject Cloud – vår globala molnbaserade plattform för 
BIM-objekt. 
Hercules – den privata molnbaserade plattformen. 
BIMscript – vårt verktyg för att enkelt skapa och konvertera 
BIM-objekt. 
BIManalytics Core – vårt CRM-verktyg.   
EVO – vår programvara för att hantera och använda BIM-
content. 

Strategi 
Vi ska erbjuda den ledande och mest användarvänliga 
plattformen för publicering, nedladdning och hantering av 
BIM-objekt. Vi skapar de effektivaste molntjänsterna för 
obrutna dataflöden och partnerrelationer i industrin.  

Tillväxt skapas genom att:  
• Attrahera användare samt öka antalet leverantörer som 

exponerar produkter i Cloud. 
• Erbjuda ackrediterade utvecklare möjlighet att fritt 

använda vår lösning för att enkelt och effektivt skapa 
nya BIM-objekt. 

• Driva utvecklingen av kringtjänster och 
företagsspecifika plattformar. 

• Utveckla en plattform för att publicera och erbjuda 
BIM-relaterade tredjepartsappar. 

• Identifiera och etablera samarbeten med företag runt 
om i världen. 

Intäktsmodell 
BIMobjects intäkter genereras dels från tillverkare av 
byggnads- och inredningsprodukter och dels från 
affärspartners. Inkomstkällorna inkluderar, men begränsas 
inte till: 
Projektarbete – Skapande, underhåll och publicering av 
BIM-objekt från olika källor, för tillverkare och partners.  
Prenumeration – En årlig prenumerationsavgift för 
tillverkare för att dels publicera och dels använda de olika 
verktyg som BIMobject skapat med syfte att öka 
kundnyttan bland annat genom: 
• Private Clouds och BIMobject 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. 

• BIMobject Mosquito och BIMobject Properties, som 
underlättar produktion och underhåll av BIM-objekt. 

 
 

BIMobject AB 
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