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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. 

vår affärsidé  inledning
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Med ”Bolaget” eller ”BIMobject®” avses koncernen. Med BIMobject AB avses 
koncernens moderbolag med organisationsnummer 556856-7696.

Första halvåret  
2017/01/01 – 2017/06/30   

• Koncernens omsättning uppgick till 29 483 (12 339) TSEK, vilket innebär en ök-
ning med 139% i jämförelse med samma period föregående år.

• Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 9 399 (6 646) TSEK, vilket innebär en 
ökning med 41% i jämförelse med samma period föregående år.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -29 547 (-19 884) TSEK.

• Resultat per aktie* för koncernen uppgick till -0,57 (-0,93) SEK.

• Koncernens soliditet ** uppgick den 30 juni 2017 till 81,4 (63,2)%.

Andra kvartalet   
2017/04/01 – 2017/06/30    

• Koncernens nettoomsättning uppgick till 16 325 (6 677) TSEK, vilket innebär en 
ökning med 144% i jämförelse med samma period föregående år.

• Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3 696 (3 657) TSEK, vilket innebär en 
ökning med 1% i jämförelse med samma period föregående år.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -16 249 (-9 757) TSEK. 

• Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,32 (-0,46) SEK.

 

Sammanfattning av halvårsrapport

inledning   sammanfattning av halvårsrapport

 Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
 *  Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier 

uppgår till 51 717 254. Per 2017-06-30 uppgick totalt antal aktier till 51 717 254.
**  Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Koncernens omsättning ökar 
med 144% och fakturering  
med 106% för kvartal 2
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Väsentliga händelser under det 
andra kvartalet 2017 
2017/04/01 – 2017/06/30

• BIMobject ingår ett samarbete med den svenska byggherren och fastighetsförval-
taren Riksbyggen. Syftet är att öka digitaliseringen i Riksbyggens projektutveck-
lingsprocess och därför genomförs ett första pilotprojekt där BIMobjects lösningar 
används i ett skarpt projekt. 

• På branschkonferensen AIA Conference on Architecture 2017 i Orlando, Florida, 
USA, lanserar BIMobject två olika Virtual Reality-lösningar som utformats för till-
verkare av byggprodukter och BIM-projekt: BIMobject® VR och BIMobject® AR. 

• BIMobject kallar till årsstämma den 31 maj 2017. Mer information finns att tillgå via 
Bolagets hemsida bimobject.com.

• BIMobject publicerar den 10 maj 2017 årsredovisning för 2016. Årsredovisningen 
finns tillgänglig via Bolagets hemsida bimobject.com.

• BIMobject öppnar ett helägt dotterbolag i Hongkong för att möta den växande 
efterfrågan från asiatiska marknader och utöka sin globala närvaro.

• BIMobject tecknar ett samarbetsavtal med CADLine Ltd. CADLine kommer att 
utveckla en BIMobject® App för sina användare, vilket ger dem möjligheten att 
ladda ner BIM-objekt direkt från molnplattformen BIMobject® Cloud.

• BIMobject AB publicerar den 31 maj 2017 delårsrapport för perioden januari - 
mars 2017. Bolaget mer än fördubblar både omsättning och fakturering jämfört 
med samma period föregående år. Omsättningen under det första kvartalet 2017 
uppgick till 13 158 TSEK, vilket innebär en ökning med 132% jämfört med samma 
period föregående år. Den totala faktureringen under första kvartalet 2017 uppgick 
till 21 251 TSEK, en ökning med 160% jämfört med motsvarande period föregå-
ende år.

• BIMobject publicerar den 31 maj 2017 ett flaggningsmeddelande om att Solar 
A/S, största ägare i Bolaget, ökat sitt aktieinnehav i BIMobject till över 20 procent. 

Väsentliga händelser efter  
periodens utgång
• BIMobject AB meddelar den 3 juli 2017 att den internationella klassificeringsstan-

darden ETIM för tekniska produkter har integrerats i BIMobject® Cloud i nära sam-
arbete med Solar A/S. ETIM-klassificeringen standardiserar produktinformation 
och effektiviserar dess användning mellan olika system, vilket förenklar integratio-
nen av produkter i försörjningskedjan.

• BIMobject® Cloud når milstolpar med 500 000 användare och 1 000 tillverkare.

sammanfattning av halvårsrapport  inledning

http://bimobject.com/en-us
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I sann BIMobject-anda har de senaste månaderna gått fort och det är redan dags 
för mig att sammanfatta det första halvåret 2017. Efter ett händelserikt första kvartal 
fortsatte halvåret att bjuda på glädjande utveckling i linje med våra mål. Vi har kraftigt 
utökat med ny personal på alla sälj- och marknadsavdelningar ute på dotterbolagen, 
som kommer att generera tillväxt inom 6-12 månader. För att möta den explosionsar-
tade tillväxten av användare och BIM-objekt på vår molnplattform BIMobject® Cloud 
har vi även fördubblat vår utvecklingsavdelning. Detta är också ett förberedande steg 
inför framtida modularisering för att kunna hantera olika världsdelar med en skalbar 
lösning. Vi har även anställt mer personal i våra forskningsavdelningar för VR och an-
nan ny teknologi.

I början av april ingick vi ett samarbete med Riksbyggen för att öka digitaliseringen 
i Riksbyggens projektutvecklingsprocess. Det här samarbetet är särskilt roligt eftersom 
vi länge letat efter en partner som har ett helhetsperspektiv på hela livscykeln hos en 
byggnad. I ett pilotprojekt paras våra lösningar med branschens samlade kunskap, 
vilket innebär ett ordentligt steg framåt för utvecklingen av digitala byggprocesser.

Mot slutet av samma månad deltog vi vid AIA Conference on Architecture i USA. 
Där lanserade vi två banbrytande nyheter: BIMobject® VR och BIMobject® AR. Dessa 
Virtual Reality-lösningar har utformats för tillverkare av byggprodukter och BIM-projekt 
och hämtar information direkt från BIMobject® Cloud. Resultatet är helt nya sätt att 
kommunicera och interagera virtuellt med hela försörjningskedjan. Tack vare mängden 
av högkvalitativ, konstant uppdaterad information fungerar vårt moln som en så kallad 
Single Source of Truth. Virtual Reality-teknologin är redo för den breda marknaden i en 
ny tidsålder för digital verklighet.

 

Månaden därpå slog vi upp dörrarna till vårt nya kontor i Hongkong. Äntligen kan vi 
möta den växande efterfrågan från asiatiska marknader med ett helägt dotterbolag i 
regionen som utgångspunkt! Hongkongs regering stöttade oss med fantastisk entusi-
asm i denna utökning. Nu finns BIMobject i IT-hubben Cyberport och möter efterfrågan 
från en marknad som bara väntat på oss.

inledning   vd har ordet

VD har ordet

 “Äntligen kan vi möta den växande efterfrågan 
från asiatiska marknader med ett helägt 
dotterbolag i regionen som utgångspunkt!”
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Stefan Larsson, Verkställande Direktör



bimobject ab8

 “Våra lösningar fortsätter bryta ny 
mark mot målet att revolutionera 
byggbranschen, BIM för BIM.”

I slutet av maj ökade vår största delägare, Solar A/S, sin ägarandel till motsvarande 
20,01 procent av röster och kapital i BIMobject. I juni genomförde vi ett lyckat sam-
arbete med just Solar: Tillsammans integrerade vi den internationella klassificerings-
standarden ETIM för tekniska produkter i BIMobject® Cloud. Solar bidrog med viktig 
kunskap som gjorde att vi snabbt kunde implementera standarden på vår plattform. 
Standarder måste vara enkla att komma åt och att använda. Att tillverkarna nu kan för-
se alla sina digitala produkter med en ETIM-klassificering gagnar inte bara dem själva, 
utan även leverantörer och industrin i stort. Arbetet kring ETIM tillsammans med Solar 
visar verkligen hur värdefulla samarbeten är i vår bransch. 

Under halvåret har vi sett rejäl tillväxt och kunnat satsa på utökning inom regioner 
som Asien och Nordamerika. I skrivande stund har BIMobject® Cloud nyligen passerat 
500 000 registrerade användare och 1 000 tillverkare. 97 av världens 100 största ar-
kitektkontor och 85 av motsvarande design- och ingenjörsföretag använder vår platt-
form. Det är otroliga siffror som talar ett tydligt språk: Det råder ingen tvekan om att 
vi är världens ledande plattform för digitala objekt. Avståndet till konkurrenterna växer 
samtidigt som våra lösningar fortsätter bryta ny mark mot målet att digitalisera – och 
revolutionera – byggbranschen, BIM för BIM. Med över 14 miljoner nedladdningar som 
gjorts världen över ser jag och vi andra här på BIMobject med förväntan fram emot 
andra halvan av ett hittills så spännande år 2017.

 

Malmö, 2017-08-31

Stefan Larsson
Verkställande direktör

inledning   vd har ordet
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Nedladdningar
Lista på de länder som har flest nedladdningar  
från BIMobject® Cloud. 
(Från portalens lansering till den 8 augusti 2017.)

Kina
+228 000

Ryssland
+660 000

Brasilien
+1 023 000

Italien
+610 000

Frankrike
+543 000

Tyskland
+322 000

Mexiko
 +550 000

Polen
+304 000

USA
 +1 179 000

Spanien
+659 000

Danmark
+243 000

Sverige
+230 000

Storbritannien
+327 000

Turkiet
+277 000

Indien
+258 000

Taiwan
+252 000

nedladdningar   inledning
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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 dotter-
bolagen BIMobject UK i Storbritannien, BIMobject Deutschland GmbH i Tyskland, 
BIMobject Hungary Kft, BIMobject Italy, BIMobject Spain S.L., BIMobject Inc i USA, 
BIMobject Poland sp. z o.o, BIMobject France SAS samt BIMobject Hong Kong Ltd.

BIMobject® har såväl koncernledningsfunktion som operativ verksamhet. Styrelsen ar-
betar med att intensifiera verksamheten i dotterbolagen, vilken består av försäljning 
och projektledning på den lokala marknaden samt produktion av BIM-objekt för kon-
cernen.

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 juni 2017 hade portalen över 470 000 registrerade använ-
dare och över 39 000 produktfamiljer från över 990 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 le-
dande aktören för BIM-objekt, vilket av styrelsen bedöms motsvara en miljardmarknad. 
Strategin är att uppnå en aggressiv omsättningstillväxt med kontrollerad kostnadsmassa 
genom tillväxt av:

• Användare – vilket bygger värde för kunderna
• Tillverkare
• Produktfamiljer
• 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 dels från tillverkare av byggnads- och inredningsprodukter 
och dels från affärspartners. 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 tillver-
karen 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:

•  Private Clouds och BIMobject® Hercules, som används av tillverkare och bygg-
nadsbolag för att kontrollera utbudet av produkter.

•  BIManalytics® Core och BIMobject Mail, som används för att utvärdera och kom-
municera med användare av BIMobject® Cloud.

•  BIMobject® Mosquito och BIMobject® Properties, 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 prenumerationsavgifter 
vara BIMobjects huvudsakliga intäkt.

Stefan Hansson, CFO
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Om rapporten
Denna halvårsrapport avser det första halvåret 2017 (januari till juni) för koncernen 
BIMobject AB.   

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

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Omsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet 2017 till 16 325 (6 677) 
TSEK, en ökning med 144% jämfört med föregående år. Eftersom vissa tjänster faktu- 
reras i förskott (huvudsakligen prenumerationer) har dessa periodiserats, vilket innebär 
att den totala faktureringen under andra kvartalet 2017 uppgick till 17 975 (8 707) 
TSEK, en ökning med 106% jämfört med motsvarande period föregående år. 

Under kvartalet har koncernens starka tillväxt fortsatt helt enligt plan. Både Europa och 
Nordamerika går starkt och tar marknadsandelar. För att ytterliggare driva på tillväxten 
har koncernen anställt ett flertal inom marknad och försäljning. Dessa kommer att ge-
nerera tillväxt inom 6-12 månader. Asien har fortsatt bygga nätverket.

Resultat
Koncernens resultat före skatt för det andra kvartalet 2017 uppgick till -16 249 (-9 757) 
TSEK. Bolaget har fortsatt på strategisk bana att framgångsrikt ta marknads- andelar, vilket 
medför väsentliga kostnader. 

Det är fortsatt prioritet på hög tillväxt av användare samt på hög omsättningstillväxt. Denna 
fortsatta expansion kräver mycket resurser varför kostnaderna är höga under perioden. 
För att klara den explosionsartade tillväxten av användare och upprätthålla och ständigt 
förbättra plattformen har ett stort antal nya utvecklare anställts.

Koncernens resultat per aktie för det andra kvartalet 2017 uppgick till -0,32 före utspäd-
ning/-0,31 efter utspädning (-0,28 före utspädning och -0,27 efter utspädning) SEK.

Koncernens utveckling i siffror 

inledning   koncernens utveckling i siffror
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Soliditet
Koncernens soliditet, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, 
uppgick till 81 (63)% per den 30 juni 2017.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet uppgick för det andra kvartalet 2017 till -17 541 (-7 099) TSEK. Löpande 
verksamhet och investeringsverksamhet belastade kassaflödet med -15 099 (-7 007) 
TSEK respektive -2 442 (-190) TSEK. 

Aktien
BIMobjects aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”BIM”. 
Det totala antalet aktier vid periodens start (2017-04-01) var 51 717 254 och antalet 
aktier vid periodens slut (2017-06-30) var 51 717 254. Det totala antalet aktier för mot-
svarande period föregående år (2016) var 21 889 344 respektive 21 889 344.

Teckningsoptioner
Vid utgången av perioden fanns det två optionsserier: 
Vid årsstämman i BIMobject AB den 16 juni 2015 beslutades om en riktad emis-
sion av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Det finns  
342 500 teckningsoptioner av serie 2015/2018 utestående, vilka berättigar till teckning av  
685 000 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 utnyttjande av utestående 
teckningsoptioner av serie 2015/2018 ökar BIMobjects aktiekapital med högst 15 070 
SEK. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2015/2018 finns att tillgå på 
Bolagets hemsida 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  
400 000 aktier i Bolaget. Optionerna kan ställas ut vid nyanställningar av nyckelper-
soner. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2016/2019 löper från den 19 
augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Vid fullt utnyttjande 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 bimobject.com.

koncernens utveckling i siffror   inledning

http://bimobject.com/en-us
http://bimobject.com/en-us
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Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.

Största aktieägare per  
30 juni 2017
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

Solar A/S 10 350 000  20,01%

Procedural Labs AB 5 945 900 11,50%

Övriga (ca 1 300 aktieägare) 35 421 354 68,49%

Totalt 51 717 254 100,00%

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission.

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

•  Delårsrapport 3, 2017  2017-11-28
•  Bokslutskommuniké, 2017 2018-02-28

 Procedural Labs AB ägs till 100% av styrelseledamot och VD Stefan Larsson.

inledning   koncernens utveckling i siffror
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koncernens utveckling i siffror   inledning

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, 31 augusti 2017
BIMobject AB, Styrelsen 

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

Rörelsens intäkter  16 325 6 677 29 483 12 339

S:a rörelseintäkter m.m.  16 325 6 677 29 483 12 339

  

Rörelsens kostnader  

Produktionskostnader  -3 653 -1 191 -5 399 -2 178

Bruttovinst  12 672 5 486 24 084 10 161

Övriga externa kostnader  -9 790 -5 504 -18 009 -11 232

Personalkostnader  -17 286 -9 441 -31 646 -18 418

Avskrivningar  -451 -252 -775 -506

Övriga rörelsekostnader  -1 988 -160 -2 913 -424

Rörelseresultat efter avskrivningar  -16 843 -9 871 -29 258 -20 419

  

Finansiella intäkter och kostnader  

Resultat från finansnetto  593 114 -288 535

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -16 249 -9 757 -29 547 -19 884

  

Skatt  -139 -318 -154 -499

Periodens resultat  -16 389 -10 075 -29 700 -20 383

Jan-Jun,
2016

Jan-Jun,
2017

Apr-Jun,
2017

Apr-Jun,
2016
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tillgångar 

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 2 569 1 904 1 452 1 772

Materiella anläggningstillgångar 3 659 2 424 1 377 884

Finansiella anläggningstillgångar - - - -

Andra långsiktiga fordringar 207 117 104 19

S:a anläggningstillgångar 6 436 4 445 2 933 2 675

  

Omsättningstillgångar  

Fordringar  

Kortfristiga fordringar 29 015 26 161 23 318 10 987

Kassa och bank 147 651 165 193 8 863 36 002

S:a omsättningstillgångar 176 666 191 354 37 173 46 989

S:A TILLGÅNGAR 183 102 195 799 40 106 49 665

eget kapital, avsättningar och skulder 

   

Eget kapital

Eget kapital 149 116 165 395 12 126 31 411

S:a eget kapital 149 116 165 395 12 126 31 411

  

Avsättningar 

Avsättningar 398 352 292 534

Kortfristiga skulder  

Kortfristiga skulder 33 588 30 051 27 688 17 720

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 183 102 195 799 40 106 49 665

2016-06-302016-12-312017-03-312017-06-30
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK)

koncernen   koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

 
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -16 249 -9 757 -29 547 -19 884

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 621 549 862 749

Betald skatt  -154 -205 -154 -242

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar av rörelsekapital -15 782 -9 413 -28 838 -19 377

  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -2 854 -1 420 -5 697 -1 955

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  3 537 3 826 5 900 6 084

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 099 -7 007 -28 635 -15 248

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -872 -10 -1 502 -12

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 480 -179 -2 672 -247

Köp och försäljning av fondandelar  -90 -1 -103 -19

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 442 -190 -4 278 -278

Finansieringsverksamheten

Nyemission och personaloptioner  0 97 166 710 97

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 97 166 710 97 

 

Periodens kassaflöde  -17 541 -7 099 133 797 -15 428

Likvida medel vid periodens början  165 193 43 101 13 854 51 430

Likvida medel vid periodens slut 147 651 36 002 147 651 36 002

    

 

  

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys   
Betalda räntor och erhållen utdelning    

Erhållen ränta  0 -12 0 0

Erlagd ränta  -7 -24 -9 -36

    

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

Av- och nedskrivningar av tillgångar  451 253 775 506

Avsättningar  46 167 106 168

Orealiserade kursdifferenser  124 129 -19 75

Summa 621 549 862 749

 

Jan-Jun,
2016

Jan-Jun,
2017

Apr-Jun,
2017

Apr-Jun,
2016
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koncernens förändring av eget kapital i sammandrag   koncernen

Förändring av koncernens eget kapital

 

Belopp vid periodens ingång 165 395 41 266 12 126 51 628

Aktiekapital  - - 175 -

Personaloptioner  - 97 - 97

Fria reserver       

Omräkningsdifferens  110 129 -19 75

Reserver  0 -6 166 535 -7

Periodens resultat  -16 389 -10 075 -29 700 -20 382

Belopp vid periodens utgång 149 116 31 411 149 116 31 411

Jan-Jun,
2016

Jan-Jun,
2017

Apr-Jun,
2017

Apr-Jun,
2016
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moderföretaget   moderföretagets resultaträkning i sammandrag
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Rörelsens intäkter  

Rörelsens intäkter  3 696 3 657 9 399 6 646

S:a rörelseintäkter m.m. 3 696 3 657 9 399 6 646

  

Rörelsens kostnader  

Produktionskostnader -3 313 -1 896 -6 550 -3 667

Bruttovinst 383 1 761 2 849 2 979

Övriga externa kostnader  -9 515 -6 253 -16 653 -12 265

Personalkostnader  -6 106 -4 513 -11 917 -9 082

Avskrivningar  -156 -186 -312 -368

Övriga rörelsekostnader  -109 -68 -220 -90

Rörelseresultat efter avskrivningar -15 504 -9 259 -26 255 -18 826

  

Finansiella intäkter och kostnader  

Finansnetto  570 184 -301 658

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -14 934 -9 075 -26 556 -18 168

Bokslutsdispositioner och skatt

Koncernbidrag   0 0 0 0

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt -14 934 -9 075 -26 556 -18 168

Beräknat resultat -14 934 -9 075 -26 556 -18 168

Jan-Jun,
2016

Jan-Jun,
2017

Apr-Jun,
2017

Apr-Jun,
2016
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moderföretagets balansräkning i sammandrag   moderföretaget
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag (TSEK)

tillgångar 

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar 1 059 1 215 1 371 1 683

Materiella anläggningstillgångar 1 876 1 289 574 285

Finansiella anläggningstillgångar 6 755 6 264 5 314 5 005

S:a Anläggningstillgångar 9 690 8 768 7 259 6 973

  

Omsättningstillgångar  

Fordringar  

Kortfristiga fordringar 23 322 17 101 14 456 6 503

Kassa och bank 137 451 158 715 9 658 31 308

S:a Omsättningstillgångar 160 773 175 816 24 114 37 811

S:A TILLGÅNGAR 170 463 184 584 31 373 44 784

eget kapital, avsättningar och skulder  

  

Eget kapital  

Eget kapital 154 720 169 655 14 566 34 100

S:a Eget kapital 154 720 169 655 14 566 34 100

  

Kortfristiga skulder  

Kortfristiga skulder 15 743 14 929 16 807 10 684

S:a Kortfristiga skulder 15 743 14 929 16 807 10 684

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 170 463 184 584 31 373 44 784

2016-06-30 2016-12-312017-03-312017-06-30
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moderföretaget   moderföretagets kassaflödesanalys i sammandrag

Moderföretagets kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK)

Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  -14 934 -9 075 -26 556 -18 168

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 265 186 491 368

Betald skatt  16 43 -86 6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     

förändringar av rörelsekapital -14 652 -8 846 -26 151 -17 794

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -6 222 550 -8 867 -37

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  797 1 074 -978 2 159

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 077 -7 222 -35 996 -15 672

    

Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  0 43 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -696 -87 -1 481 -87

Förvärv finansiella anläggningstillgångar  -491 -1 716 -1 441 -1 716

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 188 -1 760 -2 922 -1 803

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission  0 97 166 710 97

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 97 166 710 97

   

Periodens kassaflöde  -21 265 -8 885 127 793 -17 378

Likvida medel vid periodens början  158 716 40 193 9 658 48 686

Likvida medel vid periodens slut 137 451 31 308 137 451 31 308

    

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys  
Betalda räntor och erhållen utdelning   

Erhållen ränta  450 17 584 27

Erlagd ränta  – – 0 -1

    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  
Av- och nedskrivningar av tillgångar 265 186 491 368

Summa 265 186 491 368

Jan-Jun,
2016

Jan-Jun,
2017

Apr-Jun,
2017

Apr-Jun,
2016
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Moderföretagets förändring av eget kapital i sammandrag (TSEK)

moderföretagets förändring av eget kapital i sammandrag   moderföretaget

Förändring av moderbolagets eget kapital

 

Belopp vid periodens ingång 169 655 43 079 14 566 52 172

Aktiekapital  - - 175 -

Fria reserver  - 97 166 535 97

Personaloptioner  - - - -

Periodens resultat  -14 934 -9 076 -26 556 -18 169

Belopp vid periodens utgång 154 720 34 100 154 720 34 100

Jan-Jun,
2016

Jan-Jun,
2017

Apr-Jun,
2017

Apr-Jun,
2016
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