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Sammanfattning av halvårsrapport

BIMobject® Cloud har passerat
100 000 professionella användare
Med ”Bolaget” eller ”BIMobject” avses BIMobject AB med organisationsnummer 556856-7696.

Första halvåret
2015/01/01 – 2015/06/30
•
•
•
•

Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 060 (4 184) TSEK, en ökning med 69 % och övriga rörelseintäkter
uppgick till 86 (66) TSEK.
Koncernens fakturering före periodisering blev 8 532 (4 184) TSEK, en ökning med 104 % jämfört med motsvarande
period föregående år.
Koncernens resultat före skatt uppgick till -15 845 (-7 197) TSEK.
Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,83 (-0,36) SEK.

Andra kvartalet
2015/04/01 – 2015/06/30
•
•
•
•
•

Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 251 (2 336) TSEK och övriga rörelseintäkter uppgick till 68 (50) TSEK.
Koncernens fakturering före periodisering blev 4 485 (2 045) TSEK, en ökning med 119 % jämfört med motsvarande
period föregående år.
Koncernens resultat före skatt uppgick till -7 551 (-3 983) TSEK.
Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,35 (-0,20) SEK.
Koncernens soliditet** uppgick 30:e juni till 88 (81) %.

* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2015-06-30 var totalt antal aktier 21 889 344.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.
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Sammanfattning

Väsentliga händelser under andra kvartalet
2015/04/01 – 2015/06/30
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

BIMobject® lanserar Private Clouds 2.0.
BIMobject® Tyskland får order om cirka 1 MSEK från en tysk tillverkare av byggmaterial.
Bolaget ingår digitalt samarbete med Elfa.
BIMobject® tecknar ramavtal med JELD-WEN Northern Europe.
Ett tiotal ägare, däribland styrelseordföranden Sven Holmgren och ett antal ledningspersoner
i BIMobject AB, lämnar avsiktsförklaring om att nyttja teckningsoptioner av serie TO1 för
teckning av aktier motsvarande ett belopp om totalt cirka 10,8 MSEK.
Bolagets ordförande köper 200 000 aktier av BIMobjects grundare och VD.
BIMobjects optionsprogram tecknas till 94,13 % och Bolaget tillförs cirka 53,4 MSEK före
emissionskostnader.
BIMobject® lanserar Hercules, världens första molnlösning för stora företag inom bygg,
arkitektur och konstruktion för att hantera sina egna BIM-objekt och all dess data.
BIMobject® signerar globalt ramavtal med Schneider Electric Industries SAS.
BIMobject® lanserar BIMscriptTM och LENA.
BIMobject® tar sin största order hittills på den engelska marknaden och den första för
företagets molnlösning BIMobject® Hercules.
Bolagets centrala webtjänst & portal, BIMobject® Cloud, passerar 100 000 professionella
användare.
BIMobject® förstärker sin ledningsgrupp ytterligare genom att anställa Stefan Hansson
som CFO.
Den 16 juni 2015 hålls årsstämma i BIMobject®. Information om de beslut som fattades
finns att tillgå i ”Kommuniké från årsstämma” publicerad den 16 juni 2015 på Bolagets
hemsida (www.bimobject.com).
BIMobject® erhåller ytterligare order från Roca Group avseende utveckling av BIM-objekt.
Ordervärdet uppgår till 1,6 miljoner kronor och är en delleverans omfattande 1 600 nya
digitala produkter i det ramavtal som innefattar 60 000 produkter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•
•
•

BIMobject® meddelar att Thomas Enterprise Solutions blir ny samarbetspartner i
Nordamerika.
BIMobject® meddelar att 522 500 (av högst 760 000 stycken) teckningsoptioner av serie
2015/2018 tecknats av anställda och nyckelpersoner.
BIMobject® meddelar att bland de hundra största arkitektföretagen i världen använder 85
stycken bimobject.com. Dessa 85 företag har fler än ettusen unika användare. Antalet
registrerade användare för vart och ett av de 85 företagen är i genomsnitt fler än 12 stycken.
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VD har ordet
Miljoner av BIM-objekt i branschens olika
filformat kommer att skapas de kommande
åren och med BIMscript® visar vi, enligt min
mening, att vi är världsledande när det gäller
innovativa lösningar.
Inledningsvis vill jag nämna att Bolagets centrala webtjänst & portal, BIMobject® Cloud har
passerat 100 000 professionella arkitekter, ingenjörer, byggföretag och inredare. Vid årsskiftet
2013/2014 var antalet professionella BIM-användare cirka 30 000, en siffra som till årsskiftet
året därpå ökat till 80 000 och det är glädjande att tillströmningen av nya användare fortsätter
att öka i snabb takt.
Jag vill givetvis även belysa det faktum att de teckningsoptioner som emitterades i samband
med att vi listades på First North under april nyttjades till över 94 % vilket tillförde verksamheten
cirka 53,4 MSEK före emissionskostnader. Genom det kapital som inbringades skapas goda
förutsättningar för att finansiera vår globala verksamhetsexpansion samt hålla en mycket
hög teknisk utveckling av innovativa lösningar som kommer att bredda våra cloudlösningar
framöver.
I april lanserades Private Clouds 2.0. Den nya versionen har funktioner som ger utökade möjligheter för produkttillverkare som vill kunna skapa egna produktkataloger till sin egen hemsida.
Den nya versionen erbjuder språkval och att man valfritt kan välja ur sitt produktsortiment.

Med Hercules-plattformen har
vi utvecklat världens första
molnbaserade informationshantering med BIM-objekt för
digital konstruktion.

I maj lanserade vi BIMobject® Hercules, som är
en molnbaserad plattform för stora organisationer
för att kunna hantera sin egna BIM-objekt,
CAD-filer och annan digital produktinformation
som behövs för att arbeta effektivt med
informationsflödet i en stor organisation.

Med Hercules-plattformen har vi utvecklat
världens första molnbaserade informationshantering med BIM-objekt för digital konstruktion.
Systemet har redan fått två stora byggföretag som kunder, svenska Peab och engelska Laing
O’Rourke. Ordern är vår största hittills på den engelska marknaden. Att ett så prestigefyllt
företag som Laing O´Rourke väljer att investera i vår nya teknologi är ett kvitto på att vi är
världsledande och unika inom området och det är vår förhoppning att detta ska skapa
positiva ringar på vattnet.
Hercules-plattformen ger också en positiv effekt både på nya användare och nya varumärken
och tillverkare, då de stora byggföretagen kommer att kravställa tillverkarna för att få de
produkter som de har på inköpsavtal direkt med i plattformen, för att få BIM-processens
informationsflöde att vara obrutet och effektivt.

Ytterligare tekniska innovationer som lanserats är helt nya BIMscript®, som tillsammans med
BIMobject® LENA erbjuder en revolutionerande och smidig övergång från mekanisk CAD till
intelligenta BIM-objekt i molnbaserade miljöer. Med hjälp av denna nya tekniklösning tar vi
ytterligare ett stort steg framåt när det gäller skapandet av BIM-objekt för byggbranschen.
Miljoner av BIM-objekt i branschens olika filformat kommer att skapas de kommande åren
och med BIMscript® visar vi, enligt min mening, att vi är världsledande när det gäller innovativa
lösningar. Senaste artikeln i Engelska AEC Magazine bekräftar detta.
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VD har ordet

Det är också glädjande att vi under det första halvåret erhållit ytterligare order på 1,6
miljoner SEK från Roca Group avseende vidare utveckling av BIM-objekt för varumärkena
ROCA och Laufen. Vi är naturligtvis mycket glada över förtroendet och har nu bevisat att vi
kan leverera dessa stora volymer av digitala objekt. Vi har även fått ytterligare en order från
Gala, som är ett varumärke inom Roca Group, vilket är ett första steg mot att komma åt de
resterande 30 varumärkena inom den koncernen.
Från Tyskland fick vi en order från Xella, som kanske är mer känd för varumärket för lättbetong;
Ytong.
Vi har under perioden tecknat ramavtal med Schneider Electric Industries SAS i Frankrike, ett
av de största företagen inom energihantering och automation i världen. Ramavtal har även
tecknats med JELD-WEN Northern Europe, en av världens största dörr- och fönstertillverkare
och vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete, där även JELD-WEN i andra regioner
utanför Northern Europe har möjlighet att ansluta sig. Ramavtalen är ytterligare ett steg i
rätt riktning med att få ledande aktörer att visa vägen i arbetet att göra BIM till en standard
i branschen. Jag vill även lyfta fram det samarbete som inletts med Elfa, en erfaren och
innovativ marknadsledare inom branschen för förvaringsmöbler.
I början av juli kunde vi meddela att vi fått en ny samarbetspartner i Thomas Enterprise
Solutions i Nordamerika. Thomas Enterprise har mer än 110 års erfarenhet av att hjälpa
tillverkare att bredda sina kundkontakter samt att förmedla företagens produktinformation
i syfte att nå nya kunder samt öka föreskrivning och orderingång. Thomas kommer att bli
mycket viktigt för oss på den Nordamerikanska marknaden som en säljkanal och även som
teknisk samarbetspartner, då man även besitter kompetens inom komponenter för processindustri, där Hexagon Intergraph system Smart 3D är marknadsledare.
Avslutningsvis vill jag nämna att vi är mycket nöjda med att ha förstärkt ledningsgruppen
med CFO Stefan Hansson. Då vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas för att bli en etablerad
aktör i global skala behöver vi vara måna om att vara organisationsmässigt följsamma och
vi tror att Stefan kommer kunna bidra med ytterligare spetskompetens genom sina tidigare
erfarenheter från till exempel E.ON Sverige AB.
Malmö, 2015-08-26
Stefan Larsson
Verkställande direktör
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Om BIMobject®
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 samt BIMobject Inc i USA.
BIMobject® 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 byggoch 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. Den 30 juni 2015 hade portalen över 100 000 registrerade användare och
över 3 300 produktfamiljer från över 300 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.
Målsättningen är att vara väletablerade i Europa under 2015 och under 2017 ha etablerat
representation i minst 100 länder. 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.

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. Innehållet, som publiceras på vår portal, skapas främst vid våra
enheter i Indien och Ungern.
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Om BIMobject®

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 producenter och byggnadsbolag för
att kontrollera utbudet av produkter.
- BIManalytics™ och BIMmail, som används för att utvärdera och kommunicera med
portalanvändarna.
- 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 prenumerationsavgifter
vara BIMobjects huvudsakliga intäkt.

Koncernens utveckling i siffror
under andra kvartalet 2015
Om rapporten
Denna halvårsrapport avser första halvåret 2015 (januari till juni) för koncernen BIMobject AB.

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

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

Omsättning
Nettoomsättningen för koncernen under andra kvartalet 2015 uppgick till 4 319 (2 386)
TSEK. Eftersom vissa tjänster faktureras i förskott (huvudsakligen prenumerationer) har
dessa periodiserats, vilket innebär att den totala faktureringen under det andra kvartalet 2015
uppgick till 4 485 (2 045) TSEK, en ökning med 119 % jämfört med motsvarande period
föregående år.
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Koncernens utveckling i siffror under andra kvartalet 2015

Resultat
Koncernens förlust för andra kvartalet 2015 blev -7 551 (-3 983) TSEK, vilket ligger i linje med
styrelsens förväntningar eftersom BIMobject® befinner sig i en uppbyggnadsfas som innebär
ökade kostnader för bland annat personal samt etableringskostnader i Indien, Tyskland,
Ungern, Italien, England och USA.
Koncernens resultat per aktie för andra kvartalet 2015 uppgick till -0,35 (-0,20) SEK.

Soliditet
Koncernens soliditet, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen,
uppgick till 88 (81) % per den 30 juni 2015.

Kassaflöde och investeringar
Koncernens kassaflöde under kvartalet uppgick till 10 258 (-3 097) TSEK, vilket förklaras
av att 5 083 164 optioner i april löstes in till aktier, vilket tillförde koncernen 52 474 TSEK.
En stor del av emissionsbeloppet placerades i räntefonder. Löpande verksamhet och
investeringsverksamhet belastade kassaflödet med -7 056 (-3 055) TSEK respektive
-35 160 (-42) TSEK.

Aktien
BIMobjects aktie är listad på NASDAQ First North Stockholm under tickern ”BIM”. Det
totala antalet aktier vid periodens start (2015-01-01) var 16 806 180 och antalet aktier vid
periodens utgång (2015-06-30) var 21 889 344. Det totala antalet aktier för motsvarande
period föregående år (2014) var 14 563 280 respektive 14 563 280.

Teckningsoptioner
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. Efter periodens utgång finns
därmed 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 nyckelpersoner. 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 www.bimobject.com.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden.
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Koncernens utveckling
i siffror under 2015

Största aktieägare
Nedanstående tabell visar BIMobjects ägarförteckning med ägare över 10 procent av andelen
röster och kapital vid periodens utgång.
Namn
Procedural Labs AB
Clever Together AB
Övriga (ca 520 aktieägare)
Totalt

Antal aktier
4 445 954
2 242 900
15 200 490
21 889 344

Andel av röster och kapital
20,3 %
10,2 %
69,4 %
100,00 %

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

Certified Advisor
Sedermera Fondkommission.

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

Q3-rapport, 2015		
Bokslutskommuniké, 2015
Q1 rapport, 2016		

2015-11-26
2016-02-25
2016-05-26

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. 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 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 försäljningsmöjligheter. 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.
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Koncernens resultaträkning
i sammandrag (TSEK)
JanJun
2015

JanJun
2014

AprJun,
2015

Rörelsens intäkter

7 146

4 250

4 319

2 386

S:a Rörelseintäkter mm

7 146

4 250

4 319

2 386

-645

-530

Rörelsens intäkter

AprJun,
2014

Rörelsens kostnader		
Produktionskostnader

-1 018

Bruttovinst

-965

6 128

3 285

3 674

1 856

Övriga externa kostnader

-10 164

-3 221

-4 870

-1 691

Personalkostnader

-10 782

-7 065

-5 661

-4 090

-449

-187

-185

-88

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat efter avskrivningar

-527

0

-460

34

-15 794

-7 188

-7 502

-3 979

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från finansnetto

-51

-9

-49

-4

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-15 845

-7 197

-7 551

-3 983

Resultat före skatt

-15 845

-7 197

-7 551

-3 983

-160

-4

-83

-3

-16 005

-7 201

-7 634

-3 986

Skatt
Beräknat resultat
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Koncernens balansräkning i
sammandrag (TSEK)
2015-06-30

tillgångar

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		

2 389		

565

Materiella anläggningstillgångar		

493		

458

Finansiella anläggningstillgångar		

–		

14

Uppskjuten skattefordran		

–		

28

S:a Anläggningstillgångar		

2 882		

1 065

7 063		

4 555

Kortfristiga placeringar		

52 214		

22 088

Kassa och bank		

16 317		

11 228

S:a Omsättningstillgångar		

75 594		

37 871

S:A TILLGÅNGAR		

78 476		

38 936

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga fordringar		

eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Eget kapital		

69 327		

32 915

S:a Eget kapital		

69 327		

32 915

Avsättningar
Avsättningar		131		122
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder		

9 018		

5 899

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		

78 476		

38 936
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Koncernens kassaflödesanalys
i sammandrag (TSEK)
JanJun
2015

JanJun
2014

AprJun,
2015

-15 845

-7 197

-7 551

-3 983

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

458

187

162

88

Betald skatt

-160

-4

-165

0

-15 547

-7 014

-7 554

-3 895

-2 524

-488

-753

-317

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

AprJun,
2014

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 119

-110

1 251

1 157

-14 952

-7 612

-7 056

-3 055

-2 148

-253

-2 148

–

-159

-115

-159

-42

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Köp och försäljning av fondandelar

-30 126

–

-32 853

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-32 433

-368

-35 160

-42

52 474

–

52 474

–

–

1

–

–

52 474

1

52 474

–

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde

5 089

-7 979

10 258

-3 097

Likvida medel vid periodens början

11 228

19 056

6 059

14 174

Likvida medel vid periodens slut

16 317

11 077

16 317

11 077

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Betalda räntor och erhållen utdelning				
Erhållen ränta
Erlagd ränta

175

7

0

7

-226

-16

-49

-11

			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.			
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Avsättningar
Orealiserade kursdifferenser
Summa
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449

187

185

88

9

–

-9

–

0

–

-14

–

458

187

162

88

Koncernens förändring av eget
kapital i sammandrag (TSEK)

Förändring av koncernens eget kapital

Helåret

TSEK
Belopp vid periodens ingång
Aktiekapital
Fria reserver
Reserver
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång
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Q2, 2015

2014

24 532

19 061

224

98

52 250

31 309

-45

15

-7 634

-17 568

69 327

32 915

Moderföretagets resultaträkning
i sammandrag (TSEK)
JanJun
2015

JanJun
2014

AprJun,
2015

Rörelsens intäkter

5 068

3 830

3 444

2 120

S:a Rörelseintäkter mm

5 068

3 830

3 444

2 120

-2 797

-1 470

-1 466

-658

Rörelsens intäkter

AprJun,
2014

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Bruttovinst
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat efter avskrivningar

2 271

2 360

1 978

1 462

-11 356

-3 794

-6 176

-2 306

-5 873

-4 662

-3 025

-2 409

-350

-126

-145

-67

-97

-42

-36

-8

-15 405

-6 264

-7 404

-3 328

Finansiella intäkter och kostnader
Finansnetto
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-18

8

-20

8

-15 423

-6 256

-7 424

-3 320

Bokslutsdispositioner och skatt
Aktieägartillskott

-179

–

-179

–

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

-15 602

-6 256

-7 603

-3 320

Beräknat resultat

-15 602

-6 256

-7 603

-3 320
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Moderföretagets balansräkning
i sammandrag (TSEK)
2015-06-30

tillgångar

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar		

2 311		

537

Materiella anläggningstillgångar		

210		

193

Finansiella anläggningstillgångar		

1 241		

1 159

S:a Anläggningstillgångar		

3 762		

1 889

6 078		

3 647

Finansiella omsättningstillgångar		

52 215		

22 088

Kassa och bank		

14 887		

10 718

S:a Omsättningstillgångar		

73 180		

36 453

S:A TILLGÅNGAR		

76 942		

38 342

Eget kapital		

70 515		

33 644

S:a Eget kapital		

70 515		

33 644

6 427		

4 698

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga fordringar		

eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder		
S:a Kortfristiga skulder		

6 427		

4 698

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		

76 942		

38 342
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Moderföretagets kassaflödesanalys
i sammandrag (TSEK)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

JanJun
2015

JanJun
2014

AprJun,
2015

AprJun,
2014

-15 602

-6 256

-7 603

-3 320

350

126

145

67

-15 252

-6 130

-7 458

-3 253

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

–

–

–

–

-2 428

-542

-1 020

75

1 728

-884

599

419

-15 952

-7 556

-7 879

-2 759

-2 088

-253

-39

0

-53

-24

-23

-24

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Köp och försäljning av fondandelar

-30 212

-448

-35 082

-436

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-32 353

-725

-35 144

-460

Finansieringsverksamheten		
Nyemission

52 474

0

52 474

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

52 474

–

52 474

–

4 169

-8 281

9 451

-3 219

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

10 718

18 985

5 436

13 923

Likvida medel vid periodens slut

14 887

10 704

14 887

10 704

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
Betalda räntor och erhållen utdelning				
Erhållen ränta
Erlagd ränta

183

19

0

19

-201

-11

-20

-11

			
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m			
Av- och nedskrivningar av tillgångar

350
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126

145

67

Moderföretagets förändring av
eget kapital i sammandrag (TSEK)

Förändring av moderbolagets eget kapital

Helåret

TSEK

Q2, 2015

2014

25 644

19 175

224

98

52 250

30 309

0

15

Periodens resultat

-7 603

-16 933

Belopp vid periodens utgång

70 515

32 664

Belopp vid periodens ingång
Aktiekapital
Fria reserver
Reserver
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