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Delårsrapport: Jul - Sep 2020. 

 

* Kortfristiga placeringar har efter ändrad bedömning separerats från likvida medel i kassaflödesanalysen. För jämförbarhet har 
alla jämförelsetal räknats om. 

Finansiell sammanfattning 

● Nettoomsättning MSEK 33,6 
(35,8), -6%. Nettoomsättning 
inom Platform MSEK 26,1 (22,0), 
+19%. 

● EBITDA MSEK -7,0 (-23,1), 
motsvarande en 
EBITDA-marginal om -21% (-64%). 

● Resultat per aktie SEK -0,08 
(-0,19). 

● Kassaflöde* från den löpande 
verksamheten MSEK -9,3 (-33,3). 

● Ackumulerat antal användare i 
tusental ökade med 28% 
procent till ca 2 127 (1 667). 

● Ackumulerat antal 
nedladdningar uppgick till 66,5 
miljoner (44,5). 

● Antal varumärken uppgick till 
1 965 (1 615).  

  Väsentliga händelser under perioden 

● Riktad nyemission om MSEK 304 till en 
grupp nordiska and europeiska 
institutionella investerare. 

● Christophe Carvenius utsågs till Chief 
Product Officer. Ben O'Donnell och 
Åsa Gylling Hallén lämnade lednings- 
gruppen. 

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat 
efter periodens utgång. 

 
 
 
 

   



 
 

 

VD-ord 

Vi håller fast vid planen. 

Trots en utmanande omvärld fortsätter vi att följa vår plan för att 
bygga ett framgångsrikt, globalt SaaS-bolag. 

Politiskt och ekonomiskt är det turbulent i många av våra stora marknader just nu. Men vi 
håller huvudet kallt och fokuserar på uppgiften framför oss. Vi är fast beslutna att bygga en 
global marknadsplats för byggbranschen, som kopplar samman arkitekter, ingenjörer och 
andra AECOs (Architecture, Engineering, Construction, Owners) med tillverkare av bygg- 
och inredningsprodukter världen över. 

Våra teman för det här året har varit att 1) bygga en attraktiv plattform, 2) förbättra våra 
kommersiella processer och 3) skapa en stark finansiell grund för företaget. I tredje 
kvartalet fortsatte vi göra stora framsteg på alla dessa områden, trots den ekonomiska 
motvinden. 

En attraktiv plattform som fortsätter växa 

Intäkterna för Platform växte med 19% till MSEK 26,1. I oktober laddades i snitt en produkt 
ned varje sekund, 24x7, på bimobject.com - ett rekord drivet av både en snabbare 
digitalisering av vår bransch och stora förbättringar i vår sökmotor för produkter. Andra 
nyckeltal, som antalet registrerade användare och månatligt aktiva användare, uppvisade 
också en positiv utveckling. 

I kvartalet fortsatte vi rulla ut vår nya prissättning till både nya och existerande kunder. 
Eftersom de flesta kunderna är på årliga kontrakt är detta ett pågående arbete, där många 
förnyelser sker sent Q4 och tidigt Q1. Vi är trygga i det växande värdet av vår plattform - 
genom användartillväxt, fortsatt produktinnovation och ett systematiskt fokus på 
kundvård. 

På produktsidan fortsatte vi förbättra nyckelfunktionalitet som användarupplevelsen på 
bimobject.com och Insights, vårt analysverktyg för kunder. Det här kvartalet lanserade vi 
också en ny funktionalitet för att marknadsföra produkter i plattformen, Promoted 
Products, som gör det möjligt för kunder att betala för att ranka högst bland sökresultaten 
i en särskild produktkategori och marknad. 

Stark finansiell position - fortsatt kommersiell transformation 

Finansiellt är nu BIMobject i en väldigt stark position. Med den riktade nyemissionen som 
genomfördes i kvartalet har vi nu över MSEK 400 i likvida medel och kortfristiga placeringar, 
och till det en stark, institutionell ägarbas. Besparingsprogrammet som inleddes i Q2, med 
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målet att reducera kostnaderna med MSEK 50 jämfört med 2019, utvecklas enligt plan och vi 
känner oss säkra på att nå vårt mål. 

När det gäller vår kommersiella transformation har vi nu ett nytt europeiskt Customer 
Success-team på plats i Malmö, samt ett regionalt Prospecting-team med innesäljare 
(sales development reps) som aktivt bygger upp vår pipeline understödda av digital 
marknadsföring. Det gör det möjligt för oss att arbeta på ett skalbart sätt och bygga 
djupare expertis inom dessa viktiga funktioner. Vi rullar också ut en ny varumärkesidentitet 
och omdesignade webbsidor under Q4. 

Men det finns fortfarande områden vi behöver fortsätta arbeta med - vi är inte nöjda med 
försäljningsutvecklingen i vissa europeiska länder, det finns lokala problem med att förnya 
kunder (churn) och vår försäljning av Services utvecklas inte som önskat. 

Osäkerhet i omvärlden skymmer fjärde kvartalet 

Vid början av året satte bolaget tre mål för 2020 - att nå 40% tillväxt i årligen återkommande 
intäkter (ARR), 500 fler tillverkare (nu kallat varumärken) och en stark ökning i antalet 
användare. 

Även om vi tydligt levererat på användarmålet är det också klart att utvecklingen av 
COVID-19 i Europa och USA gör att stämningsläget hos kunderna kommer vara svagt under 
det som är vårt viktigaste kvartal på året. Det kommer göra det mycket svårt att nå våra 
mål för tillväxt i ARR och brands. Å andra sidan befäster det samtidigt det långsiktiga värdet 
av plattformen, när i princip alla fysiska mässor nu är inställda. 

Oavsett hur den ekonomiska turbulensen spelar ut under de sista veckorna 2020 är våra 
ambitioner fortsatt höga och vi kommer inte vila förrän vi når dem. Nybyggnation och 
byggnader utgör fortfarande 40% av energi- och processrelaterade utsläpp av koldioxid, 
och världen behöver fortfarande BIM så att vi kan börja bygga smartare och grönare. 

 

Carl Silbersky 
VD 
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Finansiell översikt. 
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   2018 
Q3 

2018 
Q4 

2019 
Q1 

2019
Q2 

2019 
Q3 

2019
Q4 

2020
Q1 

2020 
Q2 

2020 
Q3 

Nettoomsättning (MSEK)  28,0  38,9  32,7  34,4  35,8  31,2  35,8  34,8  33,6 

Nettoomsätting inom 
Platform (MSEK) 

13,5  16,3  21,5  23,4  22,0  22,1  23,8  26,2  26,1 

EBITDA (MSEK)  -25,2  -32,9  -28,3  -33,3  -23,1  -38,8  -23,3  -14,6  -7,0 

EBITDA (%)  -90%  -85%  -86%  -97%  -64%  -125%  -65%  -42%  -21% 

EBITA (MSEK)  -26,7  -34,3  -30,2  -34,4  -24,4  -40,8  -24,8  -16,1  -8,4 

EBITA (%)  -95%  -88%  -92%  -100%  -68%  -131%  -69%  -46%  -25% 

Rörelseresultat (EBIT) 
(MSEK) 

-26,8  -34,4  -30,3  -34,5  -25,2  -42,6  -25,7  -17,0  -9,2 

Rörelsemarginal (EBIT) 
(%) 

-96%  -88%  -93%  -100%  -70%  -137%  -72%  -49%  -27% 

Resultat per aktie före 
utspädning (kr) 

-0,22  -0,28  -0,23  -0,29  -0,19  -0,36  -0,22  -0,16  -0,08 

Resultat per aktie efter 
utspädning (kr) 

-0,22  -0,28  -0,23  -0,29  -0,19  -0,36  -0,22  -0,16  -0,08 

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 
(MSEK) 

-14,1  -21,3  -24,6  -28,4  -33,3  -30,8  -13,6  -4,2  -9,3 



 
 

Nettoomsättning 

 

Nettoomsättningen i tredje kvartalet 2020 uppgick till MSEK 33,6 (35,8), -6% jämfört med 
samma period föregående år. Vår affär inom Services hade ytterligare ett svagt kvartal till 
följd av COVID-19, då kunderna fördröjde projekt för utveckling av nya BIM-filer. Som ett 
resultat av detta uppgick omsättningen inom Platform till 78% (62%) av nettoomsättningen, 
ett nytt rekord. Att Platform växer som en andel av vår omsättning är en långsiktig trend. 

För att komma till rätta med den svaga utvecklingen inom Services har vi integrerat Servies 
med Customer Success och kommer förändra vår leveransmodell och prissättning för 
utveckling av BIM-filer under Q4. 

 

Variationen från kvartal till kvartal i nettoomsättning per region påverkas främst av 
variationer inom Services. I kvartalet var nettoomsättningen inom Services särskilt svag i 
Nordamerika. Jämfört med föregående år visade alla regioner en minskad omsättning inom 
Services. 
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Nettoomsättningen inom Platform uppgick till MSEK 26,1 (22,0), motsvarande en årlig 
omsättningstillväxt om 19%. Årligen återkommande intäkter (ARR) vid periodens utgång 
uppgick till MSEK 104,6 (88,1). 

Rörelseresultat 

 

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till MSEK -7,0 (-23,1) under kvartalet, 
motsvarande en EBITDA-marginal om -21% (-64%). Rörelseresultatet har påverkats av en 
minskning i rörelsekostnader, som ett resultat av besparingsprogrammet som inleddes i 
april. 

 

Under tredje kvartalet 2020 uppgick rörelseresultatet, EBIT, till MSEK -9,2 (-25,2), 
motsvarande en EBIT-marginal om -27% (-70%).   
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Fördelning av kostnader 

 

Personalkostnader och övriga kostnader minskade både jämfört med föregående år och 
föregående kvartal. Besparingsprogrammet som inleddes i april hade en direkt effekt på 
övriga kostnader, där den enskilt största bidragande faktorn var en avsevärd minskning i 
kostnader för externa konsulter. Påverkan på personalkostnader är något mer fördröjd, 
vilket också kan ses i jämförelsen från kvartal till kvartal. 

Kassaflöde och likvida medel 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -9,3 (-33,3). Förbättringen 
kommer främst från minskade kostnader och statliga stödprogram relaterade till COVID-19. 
Effekten på kassaflödet från uppskjutna betalningar relaterade till COVID-19 uppgick till 
ungefär MSEK 3,5. 

Likvida medel uppgick till MSEK 363,5 (122,9) vid periodens utgång. Nettobidraget i kvartalet 
från den riktade nyemissionen uppgick till MSEK 293,1. Likvida medel påverkades av statliga 
stödlån relaterade till COVID-19 med MSEK 5,5.  

Därutöver hade bolaget även kortsiktiga placeringar om MSEK 44,0 (50,5) vid periodens 
utgång. 

Finansiell ställning 

Eget kapital uppgick till MSEK 390,9 (192,3) vid periodens utgång. Soliditeten var 79% (71%) 
den 30 september. Räntebärande skulder uppgick till MSEK 8,2 (4,0) vid periodens utgång. 
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Övrig information. 

Teckningsoptioner (incitamentsprogram) 

Bolaget har tre aktiva teckningsoptionsprogram. Det första programmet, 2018/2021, löper 
ut i juni 2021. Det andra programmet, 2019/2024, löper ut i maj 2024. Det tredje programmet, 
2020/2025, löper ut i maj 2025.  

Fullständiga villkor för teckningsoptioner finns på Bolagets hemsida 
https://investors.bimobject.com. 

Aktie och aktiedata 

BIMobject AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 

Vinst per aktie (VPA) för Q3 uppgick till SEK -0,08 (-0,19). Efter utspädning uppgick VPA till SEK 
-0,08 (-0,19). 

Det genomsnittliga antalet aktier under kvartalet var 126 102 293. Det totala antalet aktier 
vid kvartalets slut var 139 319 684 (120 319 684). Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i 
kapitalet. 

Tabellen nedan visar BIMobjects fem största aktieägare vid periodens slut. 

 
*Procedural Labs AB ägs till 100 procent av Stefan Larsson, styrelseledamot. 
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   Antal aktier 
Andel av kapital 

och röster 

Solar A/S  20 700 000  14,9% 

EQT Ventures  15 515 176  11,1% 

IKC Fonder  10 335 983  7,4% 

Swedbank Robur Fonder  9 100 000  6,5% 

Procedural Labs AB*  8 891 800  6,4% 

Summa fem största ägare  64 542 959  46,3% 

Övriga aktieägare  74 776 725  53,7% 

Totalt antal aktier  139 319 684  100% 

https://investors.bimobject.com/


 
 

Anställda 

Antalet anställda i koncernen uppgick den 30 september 2020 till 169 (218). 

Moderbolag 

Moderbolagets nettoomsättning för Q3 2020 uppgick till MSEK 13,3 (11,0) och förlusten före 
skatt för samma period uppgick till MSEK -11,9 (-24,1). Ökningen i omsättning är relaterad till 
Platform och koncerninterna transaktioner. Omsättningen inom Services i Norden var 
avsevärt svagare än föregående år. Eget kapital var MSEK 423,2 (220,9). Moderbolagets 
soliditet var 92% (88%). 

Framåtblickande information 

Den här rapporten kan innehålla framåtblickande information baserat på ledningens 
nuvarande förväntningar. Även om ledningen tror att förväntningarna i sådan 
framåtblickande information är rimliga, finns det inga garantier att förväntningarna är 
korrekta. 

Som ett resultat kan framtida utfall skilja sig markant från den framåtblickande 
informationen beroende på, bland annat, ändrade marknadsförutsättningar för våra 
produkter och mer allmänna förändringar i ekonomiska, marknadsmässiga och 
konkurrensmässiga förutsättningar, förändringar i regulatoriska krav och andra politiska 
åtgärder och variationer i valutakurser. 

Kommande rapporter 

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

 
Presentation 

Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen kl 14.00 CET den 13 
november 2020 via https://tv.streamfabriken.com/bimobject-q3-2020. 

   
 

BIMobject AB 
Nordenskiöldsgatan 24 
211 19 Malmö, Sweden 

+46 40 685 2900, ir@bimobject.com 

Händelse  Datum 

Q4 2020  12 februari 2021 

Q1 2021  4 maj 2021 

Årsstämma  4 maj 2021 

https://tv.streamfabriken.com/bimobject-q3-2020


 
 

Certified Adviser 

FNCA Sweden AB. 

Avlämnande av delårsrapport 
 

Malmö den 13 november 2020 

BIMobject AB 

Styrelsen 

  

För mer information, vänligen kontakta: 

Carl Silbersky, CEO 

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 Silberskys försorg, för offentliggörande 13 november 2020 kl 08.30 CET. 
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Flerårsöversikt. 
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   2018 
Q3 

2018 
Q4 

2019 
Q1 

2019 
Q2 

2019 
Q3 

2019 
Q4 

2020 
Q1 

2020 
Q2 

2020 
Q3 

Fakturering (MSEK)  23,1  57,2  29,4  33,5  29,2  60,5  28,6  27,4  26,4 

Nettoomsättning 
(MSEK) 

28,0  38,9  32,7  34,4  35,8  31,2  35,8  34,8  33,6 

Nettoomsättnings- 
tillväxt (%) 

83%  3%  52%  33%  28%  -20%  10%  1%  -6% 

Nettoomsättning inom 
Platform (MSEK) 

13,5  16,3  21,5  23,4  22,0  22,1  23,8  26,2  26,1 

Nettoomsättnings- 
tillväxt inom 
Platform  (%) 

46%  -23%  204%  17%  64%  36%  10%  12%  19% 

Andel av omsättning 
Platform (%) 

48%  42%  66%  68%  62%  71%  66%  75%  78% 

EBITDA (MSEK)  -25,2  -32,9  -28,3  -33,3  -23,1  -38,8  -23,3  -14,6  -7,0 

EBITDA (%)  -90%  -85%  -86%  -97%  -64%  -125%  -65%  -42%  -21% 

EBITA (MSEK)  -26,7  -34,3  -30,2  -34,4  -24,4  -40,8  -24,8  -16,1  -8,4 

EBITA (%)  -95%  -88%  -92%  -100%  -68%  -131%  -69%  -46%  -25% 

Rörelseresultat (EBIT) 
(MSEK) 

-26,8  -34,4  -30,3  -34,5  -25,2  -42,6  -25,7  -17,0  -9,2 

Rörelseresultat (EBIT) 
(%) 

-96%  -88%  -93%  -100%  -70%  -137%  -72%  -49%  -27% 

Resultat per aktie 
före utspädning (SEK) 

-0,22  -0,28  -0,23  -0,29  -0,19  -0,36  -0,22  -0,16  -0,08 

Resultat per aktie 
efter utspädning (SEK) 

-0,22  -0,28  -0,23  -0,29  -0,19  -0,36  -0,22  -0,16  -0,08 

Antal anställda  175  206  194  212  218  203  200  178  169 

Nettoomsättning per 
anställd (MSEK) 

0,16  0,19  0,17  0,16  0,16  0,15  0,18  0,20  0,20 

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten 
per aktie (SEK) 

-0,12  -0,18  -0,20  -0,24  -0,28  -0,26  -0,11  -0,03  -0,07 

Antal aktier (tusental)  120 320  120 320  120 320  120 320  120 320  120 320  120 320  120 320  139 320 

 



 
 

Koncernens resultaträkning i 
sammandrag (TSEK). 
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Jul-Sep 

2020 
Jul-Sep 

2019 
Jan-Sep 

2020 
Jan-Sep 

2019 
Jan-Dec 

2019 

Nettoomsättning  33 623  35 793  104 225  102 901  134 058 

Aktiverat arbete för egen räkning  -  11  225  2 778  3 477 

Övriga rörelseintäkter  587  601  4 461  2 355  2 790 

S:a Rörelseintäkter mm  34 210  36 406  108 912  108 034  140 325 

Rörelsens kostnader                

Övriga externa kostnader  -13 914  -24 150  -53 106  -83 422  -112 035 

Personalkostnader  -27 282  -35 315  -100 726  -109 260  -151 747 

Avskrivningar  -2 258  -2 149  -7 027  -5 321  -9 108 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -9 244  -25 207  -51 947  -89 969  -132 565 

Resultat från finansnetto  -461  2 536  -3 714  3 866  731 

Resultat efter finansiella poster  -9 704  -22 671  -55 661  -86 104  -131 835 

Skatt  -43  -122  13  -239  4 248 

Resultat i dotterbolag före 
förvärvstidpunkten 

-  -  -  1 618  - 

Periodens resultat  -9 748  -22 793  -55 648  -84 725  -127 586 



 
 

Koncernens balansräkning i 
sammandrag (TSEK). 
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   Sep 30 
2020 

Sep 30 
2019 

Dec 31 
2019 

TILLGÅNGAR          

Anläggningstillgångar          

Immateriella anläggningstillgångar  38 376  42 669  42 445 

Materiella anläggningstillgångar  3 592  5 436  5 070 

Andra långfristiga fordringar  6 068  2 384  6 526 

S:a Anläggningstillgångar  48 035  50 488  54 041 

Omsättningstillgångar          

Kundfordringar  29 161  38 330  65 609 

Övriga fordringar  2 886  1 862  3 652 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 560  7 904  5 403 

Kortfristiga placeringar  44 008  50 511  46 698 

Kassa och bank  363 509  122 926  95 609 

S:a Omsättningstillgångar  444 124  221 533  216 970 

SUMMA TILLGÅNGAR  492 159  272 021  271 011 

           

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Eget kapital  390 926  192 261  152 194 

S:a Eget kapital  390 926  192 261  152 194 

           

Avsättningar  6 507  3 309  8 185 

Långfristiga skulder  7 466  3 745  3 401 

Kortfristiga skulder          

Leverantörsskulder  6 476  6 073  7 882 

Övriga skulder  17 707  11 573  13 281 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  63 077  55 060  86 069 

S:a Kortfristiga skulder  87 260  72 707  107 232 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  492 159  272 021  271 011 



 
 

Koncernens förändring i eget 
kapital i sammandrag (TSEK). 
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   Jan-Sep 
2020 

Jan-Sep 
2019 

Jan-Dec 
2019 

Belopp vid periodens ingång  152 194  279 531  279 531 

Personaloptioner  3  306  968 

Riktad nyemission  304 000  -  - 

Emissionskostnader  -10 890  -  - 

Omräkningsdifferens  1 268  -2 852  -719 

Periodens resultat  -55 648  -84 725  -127 586 

Belopp vid periodens utgång  390 926  192 261  152 194 



 
 

Koncernens kassaflödesanalys i 
sammandrag (TSEK). 

 
BIMobject AB 

Nordenskiöldsgatan 24 
211 19 Malmö, Sweden 

+46 40 685 2900, ir@bimobject.com 

  
Jul-Sep 

2020 
Jul-Sep 

2019 
Jan-Sep 

2020 
Jan-Sep 

2019 
Jan-Dec 

2019 

Den löpande verksamheten                

Resultat efter finansiella poster  -9 704  -22 671  -55 661  -86 104  -131 835 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

2 195  -665  11 279  1 419  13 560 

Betald skatt  184  -162  252  -279  -1 746 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

-7 325  -23 498  -44 131  -84 964  -120 021 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  -1 997  -9 752  17 041  -1 340  2 988 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 322  -33 250  -27 089  -86 304  -117 033 

Investeringsverksamheten                

Förvärvsvärde för dotterbolag  -  -     -24 537  -24 537 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -1 072  -  -1 297  -2 451  -2 451 

Förändring av materiella anläggningstillgångar  -16  -886  -562  -1 318  -1 206 

Förändring av finansiella anläggningstillgångar  -5  430  -257  -202  -68 

Avyttringar av kortfristiga placeringar  -  2 700     7 168  10 963 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 004  2 244  -2 116  -21 340  -17 299 

Finansieringsverksamheten                

Nyemission och personaloptioner  293 110  47  293 113  306  968 

Förändring i externa lån  -93  -429  4 772  -615  -1 395 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  293 017  -382  297 884  -309  -428 

                 

Periodens kassaflöde  282 691  -31 388  268 769  -107 953  -134 759 

Likvida medel vid periodens början  81 009  154 036  95 609  230 059  230 059 

Kursdifferens i likvida medel  -191  278  -869  820  310 

Likvida medel vid periodens slut  363 509  122 926  363 509  122 926  95 609 
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Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 
 
  

Betalda räntor  -47  -48  -95  -153  -102 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

              

Av- och nedskrivningar av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 

2 258  2 149  7 027  5 321  9 108 

Nedskrivningar/Återföring av nedskrivningar 
av kundfordringar 

-382     -437  -417  3 989 

Nedskrivningar av kortfristiga placeringar  -620  59  2 690  650  548 

Resultat från kortfristiga placeringar  -  102     350  470 

Förändring av avsättningar  56  436  -901  -306  281 

Orealiserade kursförändringar och övriga ej 
kassaflödespåverkande justeringar 

883  -3 411  2 899  -4 179  -836 

Summa poster som inte ingår i kassaflödet  2 195  -665  11 279  1 419  13 560 



 
 

Moderbolagets resultaträkning i 
sammandrag (TSEK). 
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  Jul-Sep 
2020 

Jul-Sep 
2019 

Jan-Sep 
2020 

Jan-Sep 
2019 

Jan-Dec 
2019 

Rörelsens intäkter  13 307  10 993  42 080  30 514  57 330 

S:a Rörelseintäkter  13 307  10 993  42 080  30 514  57 330 

Rörelsens kostnader                

Övriga externa kostnader  -13 420  -21 983  -47 255  -69 899  -98 207 

Personalkostnader  -11 537  -12 887  -41 368  -42 085  -59 696 

Avskrivningar  -200  -208  -687  -855  -1 219 

Rörelseresultat efter avskrivningar  -11 850  -24 085  -47 230  -82 325  -101 792 

                 

Finansnetto  -22  2 943  -3 133  4 914  -16 676 

Resultat efter finansiella poster  -11 872  -21 142  -50 363  -77 411  -118 468 

                 

Skatt  -  -  -  -  - 

Periodens resultat  -11 872  -21 142  -50 363  -77 411  -118 468 



 
 

Moderbolagets balansräkning i 
sammandrag (TSEK). 
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   Sep 30 
2020 

Sep 30 
2019 

Dec 31 
2019 

TILLGÄNGAR          

Anläggningstillgångar          

Immateriella anläggningstillgångar  1 072  104  - 

Materiella anläggningstillgångar  1 149  1 981  1 879 

Andra långfristiga fordringar  61 599  54 310  47 483 

S:a Anläggningstillgångar  63 820  56 395  49 362 

Omsättningstillgångar          

Kundfordringar  21 512  21 694  46 873 

Övriga fordringar  537  12 799  1 563 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  5 796  7 390  4 781 

Kortfristiga placeringar  44 008  50 511  46 698 

Kassa och bank  324 456  100 966  75 760 

S:a Omsättningstillgångar  396 310  193 360  175 675 

SUMMA TILLGÅNGAR  460 130  249 755  225 037 

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER          

Eget kapital          

Bundet eget kapital  1 533  1 324  1 324 

Fritt eget kapital  421 714  219 569  179 173 

S:a Eget kapital  423 247  220 893  180 497 

           

Kortfristiga skulder          

Leverantörsskulder  7 447  5 617  9 322 

Övriga kortfristiga skulder  9 842  4 101  3 905 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 594  19 144  31 312 

S:a Kortfristiga skulder  36 883  28 862  44 540 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  460 130  249 755  225 037 



 
 

Noter. 

Accounting and valuation principles 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. De 
redovisningsprinciper som tillämpas följer Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
(K3) och är oförändrade sedan senast publicerade årsredovisning. 

Belopp är rapporterade i Svenska kronor och avrundade till närmaste tusental om ej annat 
anges. Belopp och värden inom parentes avser motsvarande period föregående år, om ej 
annat anges. 

Registrerat moderbolag är BIMobject AB. 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

BIMobject är, genom sin verksamhet, exponerat för allmänna affärsmässiga och finansiella 
risker. Dessa risker beskrivs i detalj i bolagets senast publicerade årsredovisning. 

Transaktioner med närstående 

I förekommande fall har transaktioner med närstående varit till marknadsmässiga villkor. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. 
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Definitioner. 

EBITA 

Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvade immateriella anläggningstillgångar. 

EBITDA 

Rörelseresultat före avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. 
Syftet är att bedöma koncernens operationella aktiviteter. EBITDA är ett komplement till 
rörelseresultatet. 

Fakturering 

Nettoomsättning med tillägg av förändring i förutbetalda intäkter och fakturerat men ej 
upparbetat, justerat för omräkningsdifferenser. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal 
utestående aktier. Ger läsare av de finansiella rapporterna möjlighet att jämföra 
kassaflödet från den löpande verksamheten per aktie. 

Nettoomsättningstillväxt 

Nyckeltalet visar den procentuella ökningen av nettoomsättning i förhållande till 
motsvarande period föregående år. Nyckeltalet bedöms väsentligt för en koncern i en 
tillväxtbransch. 

Platform 

Består av återkommande intäkter, inkluderande - och licensavgifter från plattformen 
BIMobject® Cloud. 

Tidigare rapporterat som “Web Services”. 

Rörelsemarginal, EBIT (%) 

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 

Rörelseresultat, EBIT 

Rörelseresultat enligt resultaträkningen. 
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Services 

Består av intäkter från projekt som relaterar till skapandet av BIM-objekt och övriga 
intäkter som inte är av återkommande karaktär. Tidigare rapporterat som “Project”. 

Varumärken (brands) 

Unika varumärken som är listade på bimobject.com. Regionala dotterbolag räknas som 
individuella varumärken när kunden har separerat, e.g., pga av olika produktutbud. 

Årligen återkommande intäkter (ARR) 

Utgående månads återkommande intäkter omräknat till 12 månader. Nyckeltalet indikerar 
återkommande intäkter under de kommande 12 månaderna baserat på intäkter från 
befintliga kunder vid periodens utgång. Nyckeltalet är vidare väsentligt för att underlätta 
branschjämförelse. 

Återkommande intäkter 

Intäkter av årligen återkommande karaktär, avser intäkter från vår plattform. 
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