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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. 

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveck- 
ling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares 
produkter – 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.

Första halvåret 
2016/01/01 – 2016/06/30 

• Koncernens omsättning uppgick till 12 339 (7 146) TSEK, vilket innebär en ökning  
 med 75 % i jämförelse med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter 
  utgjorde 373 (86) TSEK.

• Koncernens fakturering före periodisering blev 16 787 (8 532) TSEK, en ökning  
 med 97 % jämfört med motsvarande period föregående år.

• Moderbolagets omsättning uppgick till 6 646 (5 068) TSEK, vilket innebär en ökning  
 med 31 % i jämförelse med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter  
 utgjorde 234 (26) TSEK.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -19 884 (-15 845) TSEK.

• Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,93 (-0,83) SEK.

• Koncernens soliditet** uppgick den 30 juni 2016 till 63 (88) %.

Andra kvartalet
2016/04/01 – 2016/06/30

• Koncernens omsättning uppgick till 6 677 (4 319) TSEK, vilket innebär en ökning  
 med 55 % i jämförelse med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter  
 utgjorde 276 (68) TSEK.

• Koncernens fakturering före periodisering blev 8 707 (4 485) TSEK, en ökning med  
 94 % jämfört med motsvarande period föregående år.

• Moderbolagets omsättning uppgick till 3 657 (3 444) TSEK, vilket innebär en ökning 
  med 6 % i jämförelse med samma period föregående år. Övriga rörelseintäkter  
 utgjorde 212 (68) TSEK.

• Koncernens resultat före skatt uppgick till -9 757 (-7 551) TSEK.

• Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,46 (-0,35) SEK.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2016-06-30 uppgick totalt 
antal aktier till 21 889 344.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

Sammanfattning av halvårsrapport

93 av de100 största arkitektfirmorna  
i världen använder BIMobject® Cloud

inledning   sammanfattning av halvårsrapport
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Väsentliga händelser under  
andra kvartalet 
2016/04/01 – 2016/06/30
Andra kvartalet

• Det österrikiska företaget Cree, som är specialister på byggnationer av trävirkes- 
 hybrider, väljer BIMobjects plattform Hercules för att administrera sitt innehåll för  
 digital konstruktion globalt.

• BIMobject® Tyskland erhåller en order avseende webservice omfattande 105 000  
 Euro från ett stort tyskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför byggnads- 
 material och har flera starka varumärken.

• BIMobject® flyttar delar av sin produktion från Indien till Polen för att fortsätta höja  
 produktionseffektiviteten och kvaliteten.

• Bolaget tillsätter David Jellings som ny Managing Director för verksamheten i  
 Storbritannien.

• BIMobject erhåller koncernens enskilt största order från Roca Group till ett värde  
 av cirka 2,5 miljoner.

• BIMobject® ingår partnerskap i Kina genom ett joint venture-avtal med ett dotter- 
 bolag till Beijing Jianyi Investment Development Group.

• Autodesk, Inc. utser BIMobject, Inc. till exklusiv återförsäljare i Nordamerika och 
 Europa för all nyförsäljning av Autodesk® Seek.

• Abvent och BIMobject® ingår avtal för att skapa en app som integrerar BIMobjects 
 bibliotek i Twinmotion.

• I juni hålls årsstämma i BIMobject®. Kommuniké innehållande de beslut som  
 fattades finns att tillgå på Bolagets hemsida (https://bimobject.com).

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång
• 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. Antalet aktier och priset för aktierna avtalades i maj 2016 i  
 samband med fastställande av Jellings anställningsvillkor. 

• BIMobject lämnar ytterligare information om BIMobject UKs nytillträdde VDs  
 aktieförvärv.

• BIMobject® ingår partnerskap med ARCOM, utgivare av MasterSpec®.

 sammanfattning av halvårsrapport   inledning
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Vid den här tidpunkten föregående år kunde vi meddela att antalet användare hos 
BIMobject passerat 100.000 professionella arkitekter, ingenjörer, byggföretag och  
inredare. Nu – ett år senare – har vi passerat 210.000 användare av vår molntjänst 
BIMobject Cloud, och antalet fortsätter i oförminskad takt att öka. Vi har härutöver  
uppnått ett antal övriga målsättningar; vi har mer än 29 miljoner produktvisningar, mer 
än 5,8 miljoner nedladdade BIM-objekt, mer än 43 000 BIM-filer som representerar 
nära 5 miljoner artiklar och mer än 520 varumärken. Idag använder 93 av världens 100 
största arkitektfirmor BIMobject Cloud – något vi är mycket stolta över. Därtill har vi 
under perioden även kunnat meddela att 100 utvecklare använder sig av BIMscript® 
& LENA. Det andra kvartalet har varit händelserikt. I april mottog vår tyska filial sin 
historiskt största enskilda affär motsvarande 105 000 euro. Avtalet knöts med ett stort 
tyskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför byggnadsmaterial och har flera 
starka varumärken. Affären avser BIManalytics® Pro, Publishing, Private Clouds, 
BOPC och Mosquito.
 
Bolagets spanska verksamhet, BIMobject Spain, har erhållit koncernens enskilt 
största order från Roca Group avseende utveckling av BIM-objekt. Ordervärdet avse-
ende aktuell uppföljningsorder uppgår till 270 000 euro och är ytterligare en delleverans 
avseende digitalisering av produkter inom det ramavtal vi tidigare ingått, vilket omfattar 
60 000 produkter.  Roca Group är världsledande och vägledande som tillverkare i den 
enorma digitalisering som nu sker i hög fart. Därmed är det oerhört glädjande att vi fått 
denna uppföljningsorder.
 
För att fortsatt öka våra produkters effektivitet och kvalitet har vi under det andra 
kvartalet beslutat att stänga ned dotterbolaget för Revit-innehåll i Indien och flytta delar 
av vår produktion från Indien till Polen. Den största delen av BIMobjects produktion 
finns i Ungern, Bosnien, Sverige och Polen. Genom nya produkter som BIMobject 
Mosquito och BIMscript® & LENA har förutsättningarna för produktion av BIM-objekt 
ändrats helt, varför vi behöver nya typer av färdigheter. Vi har därför valt att flytta delar 
av produktionen till Gliwice i Polen där vi har ett urval av arkitekter, ingenjörer och 
3D-modellerare som passar bättre för vår teknologi.
 
Den 2 maj tillträdde David Jellings posten som ny VD för vårt engelska dotter- 
bolag. Han ersatte då den avgående VD:n, Alan Baikie, som gick i pension.  
Jellings har tidigare varit VD för PERA Knowledge Division och tar med sig stora 
kunskaper inom bolagsledning, försäljning och kommunikation. Det är glädjande 
att Jellings blir en del av vår engelska verksamhet. Med sin erfarenhet blir han en  
viktig del i det strategiska arbetet för att ta BIMobject till nästa nivå på den brittiska 
marknaden. Jellings är dessutom en erkänd expert inom BIM och har ett brett 
nätverk. Jellings köpte i augusti 37 300 aktier i BIMobject – något som är mycket  
glädjande och vi ser som ett bevis på hans starka tro på affärsmodellen.

Över 210.000 professionella  
användare av BIMobject® Cloud 
– och antalet fortsätter att öka

inledning   vd har ordet
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Stefan Larsson 

CEO
Stefan Larsson, Verkställande direktör
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Vidare har BIMobject tagit ett betydelsefullt kliv mot etablering på den kinesiska 
marknaden. Vi har ingått ett joint venture-avtal med kinesiska Beijing Jianyi Investment 
Development Group (Jianyi) och genom ett joint venture med Jianyi bildat bolaget 
”Beijing International Internet Technology Limited Co. (BIIT). Tillsammans med Jianyi 
kommer vi att bygga en ny gemensam molnplattform för den kinesiska marknaden. Vi 
har högt ställda mål och målsättningen är att vara marknadsledande i Kina om två år. 
Styrelsens bedömning är att den kinesiska marknaden har stor potential och genom 
samarbetet med Jianyi har vi nätverket, de potentiella investeringarna och energin att 
snabbt bli marknadsledande även om mycket arbete återstår.
 
I början av juni ingick vi avtal med Abvent för att skapa en app som integrerar  
BIMobject Cloud och dess bibliotek i Twinmotion. Abvents program Twinmotion gör 
det möjligt för arkitekter, ingenjörer och professionella designers att presentera projekt 
för kunder redan innan projekten påbörjas. Programmet tillåter inte bara modellering av 
platser och import av 3D-modeller, utan även direkt integration och nya möjligheter för 
att experimentera och assistera design, delning och kommunikation av olika projekt. 
Programmet tillåter användare att lägga till objekt, kontrollera effekter som vind, regn 
eller moln i realtid, lägga till träd och växter eller ett flöde av transportmedel och  
karaktärer. Genom att skapa en app som integrerar BIMobjects bibliotek i Twinmotion, 
tas ytterligare ett steg för att kunna erbjuda ett kraftfullt interaktivt verktyg för framtida 
3D-simulering. Genom detta avtal kommer Twinmotions simuleringar att inkludera riktiga 
produkter och riktigt material från riktiga tillverkare, vilket gör det enklare att förstå 
projekten och likna dem vid det slutgiltiga resultatet.

BIMobject har även blivit utsett av Autodesk, Inc. till exklusiv återförsäljare i  
Nordamerika och Europa för all nyförsäljning av Autodesk® Seek, en internetbaserad 
produktkatalog för BIM-objekt i Nordamerika. Genom denna webbaserade produkt-
katalog kan BIM-användare snabbt söka, sortera och ladda ner BIM-objekt, modeller 
eller ritningar i sina programvaror. Samarbetet innebär ett mycket starkt partnerskap. 
BIMobject har länge använt Autodesks programvaror och tillsammans kan vi erbjuda 
den globala industrin ett mycket attraktivt paket. Det är roligt att vårt långvariga samar-
bete nu intensifieras och tillsammans hoppas jag att vi kommer att göra vårt samarbete 
mycket framgångsrikt.
 
Malmö, 2016-08-26

Stefan Larsson
Verkställande direktör

vd har ordet   inledning

"Tillsammans med Beijing Jianyi Investment 
Development Group (Jianyi) kommer vi att 
bygga en ny gemensam molnplattform för 
den kinesiska marknaden"
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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 AB har såväl koncernledningsfunktion som operativ verksamhet. Dotterbolagen 
under uppstart har hittills inte haft någon väsentlig verksamhet. Styrelsen arbetar med att 
intensifiera verksamheten i dotterbolagen, vilken består i försäljning och projektledning 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 juli 2016 hade portalen över 200 000 registrerade användare 
och över 10 000 produktfamiljer från närmare 500 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 
• 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:

•  Private Clouds och Hercules, som används av tillverkare och byggnadsbolag för  
 att kontrollera utbudet av produkter.
• BIManalytics® och BIMmail, som används för att utvärdera och kommunicera  
 med användare av BIMobject Cloud.
• Mosquito och 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.
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Om rapporten
Denna halvårsrapport avser det första halvåret 2016 (januari till juni) 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).  

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. 

Omsättning
Omsättningen för koncernen under andra kvartalet 2016 uppgick till 6 677 (4 319) 
TSEK. Övriga rörelseintäkter utgjorde 373 (86) TSEK. Eftersom tjänsterna (prenume-
rationer och utveckling) faktureras i förskott har dessa periodiserats, vilket innebär att 
den totala faktureringen under andra kvartalet 2016 uppgick till 8 707 (4 485) TSEK, en 
ökning med 94 % jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat
Koncernens resultat före skatt för andra kvartalet 2016 uppgick till -9 757 (-7 551) 
TSEK. Styrelsen prioriterar hög tillväxt av användare samt hög omsättningstillväxt i 
enlighet med beslutad strategi, vilket får till följd att kostnaderna är höga i förhållande 
till omsättningen. Detta förhållande väntas fortgå ytterligare en tid eftersom detta är en 
förutsättning för att snabbt etablera sig på marknaden.

Koncernens resultat per aktie för andra kvartalet 2016 uppgick till -0,93 (-0,83) SEK.

Soliditet
Koncernens soliditet, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, 
uppgick till 63 (82) % per den 30 juni 2016.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet för det andra kvartalet uppgick till -7 099 (45 257) TSEK, där skillnaden 
mellan kassaflödet från den löpande verksamheten och förändringar i rörelsekapital 
förklaras bland annat av en ökning av periodisering av förutbetalda intäkter bland  
rörelseskulderna. Löpande verksamhet och investeringsverksamhet belastade kassa-
flödet med -7 007 (-7 056) TSEK respektive -190 (-161) TSEK. 

Koncernens utveckling i siffror  
under första halvåret 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 (2016-01-01) var 21 889 344 och antalet aktier 
vid periodens slut (2016-06-30) var 21 889 344. Det totala antalet aktier för motsva-
rande period föregående år (2015) var 16 806 180 respektive 21 889 344. 

Teckningsoptioner
Vid slutet av kvartal 2 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 är utställda till Bolagets anställda och  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 juni 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  4 420 250  20,2 %

Clever Together AB  2 242 900  10,2 %

Övriga (ca 900 aktieägare) 15 226 194  69,6 %

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:

• Q3-rapport, 2016  2016-11-29
• Bokslutskommuniké, 2016 2017-02-28 

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  
tillväxtmöjligheter. BIMobjects kontakter med kunder och affärspartners är relativt 
nyetablerade och dess framtidsutsikter kan vara svåra att utvärdera. Marknads- 
etableringar 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 ytterligare 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  
negativa konsekvenser för BIMobjects verksamhet och resultat. En omfattande  
satsning från en konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade försälj-
ningsmöjligheter. En lågkonjunktur för Bolagets kunder i byggbranschen kan negativt 
påverka BIMobjects framtida intäkter och resurser för att investera samt Bolagets  
konkurrenskraft 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 halvårsrapport
Malmö, 26 augusti 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  6 677 4 319 12 339 7 146

S:a Rörelseintäkter m.m.  6 677 4 319 12 339 7 146

  

Rörelsens kostnader  

Produktionskostnader  -1 191 -645 -2 178 -1 018

Bruttovinst  5 486 3 674 10 161 6 128

Övriga externa kostnader  -5 504 -4 870 -11 232 -10 164

Personalkostnader  -9 441 -5 661 -18 418 -10 782

Avskrivningar  -252 -185 -506 -449

Övriga rörelsekostnader  -160 -460 -424 -527

Rörelseresultat efter avskrivningar  -9 871 -7 502 -20 419 -15 794

  

Finansiella intäkter och kostnader  

Resultat från finansnetto  114 -49 535 -51

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -9 757 -7 551 -19 884 -15 845

  

Skatt  -318 -83 -499 -160

Beräknat resultat  -10 075 -7 634 -20 383 -16 005

Jan-Juni,
 2015

Jan-Juni,
 2016

Koncernens resultaträkning i sammandrag (TSEK)

koncernens resultaträkning i sammandrag   koncernen

Apr-Juni, 
2016

Apr-Juni, 
2015
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tillgångar

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar  1 772  2 115

Materiella anläggningstillgångar  884  788

Finansiella anläggningstillgångar  -  -

Andra långsiktiga fordringar  19  32

S:a Anläggningstillgångar  2 675  2 935

  

Omsättningstillgångar  

Fordringar  

Kortfristiga fordringar  10 987  9 000

Kassa och bank  36 002  51 430

S:a Omsättningstillgångar  46 989  60 431

S:A TILLGÅNGAR  49 665  63 366

eget kapital, avsättningar och skulder 

   

Eget kapital

Eget kapital  31 411  51 628

S:a Eget kapital     31 411   51 628

  

Avsättningar 

Avsättningar  534  358

Kortfristiga skulder  

Kortfristiga skulder  17 720  11 380

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  49 665  63 366

2015-12-312016-06-30

Koncernens balansräkning i sammandrag (TSEK)

koncernen   koncernens balansräkning i sammandrag
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Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster  -9 757 -7 551 -19 884 -15 845

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 549 162 749 458

Betald skatt  -205 -165 -242 -160

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

före förändringar av rörelsekapital -9 413 -7 554 -19 377 -15 547

  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -1 420 -753 -1 955 -2 524

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  3 826 1 251 6 084 3 119

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -7 007 -7 056 -15 248 -14 952

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -10 -2 148 -12 -2 148

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -179 -159 -247 -159

Köp och försäljning av fondandelar  -1 2 146 -19 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -190 -161 -278 -2 307

Finansieringsverksamheten

Nyemission/personaloptioner  97 52 474 97 52 474

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 97 52 474 97 52 474 

 

Periodens kassaflöde  -7 099 45 257 -15 428 35 215

Likvida medel vid periodens början  43 101 23 274 51 430 33 316

Likvida medel vid periodens slut  36 002 68 531 36 002 68 531

    

 

  

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys   
Betalda räntor och erhållen utdelning    

Erhållen ränta  -12 0 0 175

Erlagd ränta  -24 -49 -36 -226

    

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

Av- och nedskrivningar av tillgångar  253 185 506 449

Avsättningar  167 -9 168 9

Orealiserade kursdifferenser  129 -14 75 -

Summa 549 162 749 458

 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK)

koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   koncernen

halvårsrapport kvartal 2, 2016

Jan-Juni,
 2015

Jan-Juni,
 2016

Apr-Juni, 
2016

Apr-Juni, 
2015
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Förändring av koncernens eget kapital

 

Belopp vid periodens ingång 41 266 24 532 51 628 32 915

Aktiekapital  - 224 0 224

Fria reserver  97 52 250 97 52 250

Omräkningsdifferens  129 - 75 -

Reserver  -6 -45 -7 -58

Periodens resultat  -10 075 -7 634 -20 382 -16 005

Belopp vid periodens utgång 31 411 69 327 31 411 69 326

Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag (TSEK)

koncernen   koncernens förändring av eget kapital i sammandrag

H1, 2015H1, 2016Q2, 2016 Q2, 2015
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Rörelsens intäkter  

Rörelsens intäkter  3 657 3 444 6 646 5 068

S:a Rörelseintäkter m.m. 3 657 3 444 6 646 5 068

  

Rörelsens kostnader  

Produktionskostnader -1 896 -1 466 -3 667 -2 797

Bruttovinst 1 761 1 978 2 979 2 271

Övriga externa kostnader  -6 253 -6 176 -12 265 -11 356

Personalkostnader  -4 513 -3 025 -9 082 -5 873

Avskrivningar  -186 -145 -368 -350

Övriga rörelsekostnader  -68 -36 -90 -97

Rörelseresultat efter avskrivningar -9 259 -7 404 -18 826 -15 405

  

Finansiella intäkter och kostnader  

Finansnetto  184 -20 658 -18

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -9 075 -7 424 -18 168 -15 423

Bokslutsdispositioner och skatt

Koncernbidrag  0 -179 0 -179

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt -9 075 -7 603 -18 168 -15 602

Beräknat resultat -9 075 -7 603 -18 168 -15 602

Moderföretagets resultaträkning i sammandrag (TSEK)

moderföretagets resultaträkning i sammandrag   moderföretaget

halvårsrapport kvartal 2, 2016

Jan-Juni,
 2015

Jan-Juni,
 2016

Apr-Juni, 
2016

Apr-Juni, 
2015
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag (TSEK)

moderföretaget   moderföretagets balansräkning i sammandrag

tillgångar 

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  1 683  1 997

Materiella anläggningstillgångar  285  252

Finansiella anläggningstillgångar  5 005  3 289

S:a Anläggningstillgångar  6 973  5 538

  

Omsättningstillgångar  

Fordringar  

Kortfristiga fordringar  6 503  6 466

Kassa och bank  31 308  48 686

S:a Omsättningstillgångar  37 811  55 152

S:A TILLGÅNGAR  44 784  60 690

eget kapital, avsättningar och skulder  

  

Eget kapital  

Eget kapital  34 100  52 173

S:a Eget kapital  34 100  52 173

  

Kortfristiga skulder  

Kortfristiga skulder  10 684  8 517

S:a Kortfristiga skulder  10 684  8 517

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  44 784  60 690

2015-12-31 2016-06-30
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Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  -9 075 -7 603 -18 168 -15 602

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 186 145 368 350

Betald skatt  43 - 6 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital -8 846 -7 458 -17 794 -15 252

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  550 -1 020 -37 -2 428

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  1 074 599 2 159 1 728

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 222 -7 879 -15 672 -15 952

    

Investeringsverksamheten  
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  43 -39 0 -2 088

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -87 -23 -87 -53

Förvärv finansiella anläggningstillgångar  -1 716 -35 082 -1 716 -30 212

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 760 -35 144 -1 803 -32 353

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission/personaloptioner  97 52 474 97 52 474

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 97 52 474 97 52 474

   

Periodens kassaflöde  -8 885 9 451 -17 378 4 169

Likvida medel vid periodens början  40 193 5 436 48 686 10 718

Likvida medel vid periodens slut 31 308 14 887 31 308 14 887

    

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys  
Betalda räntor och erhållen utdelning   

Erhållen ränta  17 0 27 183

Erlagd ränta  - -20 -1 -201

    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.  
Av- och nedskrivningar av tillgångar 186 145 368 350

Moderföretagets kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK)

moderföretagets kassaflödesanalys i sammandrag   moderföretaget

halvårsrapport kvartal 2, 2016

Jan-Juni,
 2015

Jan-Juni,
 2016

Apr-Juni, 
2016

Apr-Juni, 
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 43 079 25 644 52 172 33 644

Aktiekapital  - 224 - 224

Fria reserver  97 52 250 97 52 250

Periodens resultat  -9 076 -7 603 -18 169 -15 603

Belopp vid periodens utgång 34 100 70 515 34 100 70 515

H1, 2015H1, 2016Q2, 2016 Q2, 2015
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Nedladdningar
Lista på de länder som har flest nedladdningar från BIMobject Cloud. (19 augusti 2016)

Sverige
+135 000

Brasilien
+381 000

Ryssland
+353 000

Spanien
+300 000

Frankrike
+264 000

Italien
+264 000

Tyskland
+182 000

Polen
+153 000

USA
+161 000

Mexico
+189 000

Storbritannien
+151 000

Kina
+143 000

Danmark
+146 000
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