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Styrelsen och verkställande direktören för Unibap AB (publ) får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Unibaps verksamhet är baserad på forskning och 
erfarenheter från rymden i kombination med utveckling 
av ruggade robotik- och industridatorlösningar. Med en 
gemensam teknisk grundplattform fokuserar bolaget på tre 
affärsområden:

• Intelligent, digitaliserad automation – Unibap 
förser industrirobotar med intelligenta vision-system 
som möjliggör programmeringsfri automatisering.

• Automatiserad, digitaliserad kvalitetssäkring 
– Unibap erbjuder skalbara lösningar för 
automatisk och kontinuerlig kvalitetsavsyning inom 
tillverknings- och processindustrin.

• Rymd och övervakning – Unibap optimerar 
informationsbearbetning ombord på rymdsystem 
för applikationer som kräver realtidsinformation.

Produktfamiljen Intelligent Vision System (IVS) möjliggör 
digitalisering inom tillverknings- och processindustrin, 
medan produktfamiljen SpaceCloud optimerar 
informationsbearbetningen ombord på rymdsystem.

Unibap erbjuder användarvänliga och flexibla lösningar 
med integrerad artificiell intelligens. Kunderna kan 
kontinuerligt uppgradera och anpassa sin produktion 
genom prenumeration på en uppsättning AI-moduler 
som ger olika typer av förmågor. Affärsmodellen 
är en kombination av tjänster och produkter med 
intäktsströmmar från abonnemang, licenser och 
produktförsäljning.

Unibap har kontor centralt beläget i Uppsala och Västerås. 
Bolaget har sitt säte i Uppsala.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret
Under det första året på Nasdaq First North har Unibap 
tagit stora kliv inom bolagets erbjudanden för intelligent 
industriell automation, autonom kvalitetskontroll samt 
informationsbearbetning i rymdsystem. 

Intelligent, digitaliserad automation 

Utvecklingen av intelligent automation (IA) fortskrider och 
under året har Unibap visat upp flera exempel vid mässor 
och i sociala medier. Utifrån IA-plattformen för Unibap 
strategiska diskussioner med bolagets partner, Miba 
Industriteknik, om framtida kombinationserbjudanden med 
robotautomation och kvalitetssäkringstjänster.

Unibap har under året levererat intelligenta seendesystem 
och integrationsstöd till företaget Ekobot AB, som 
har påbörjat fältdemonstrationer av sitt robotsystem 
för ogräsrensning. Unibap baserar integrationen på 
mjukvarusynergier från industriell kvalitetssäkring och 
precisionsjordbruk med stöd av satellitsystem. Marknaden 
för precisionsjordbruk ökar kraftigt med stora behov 
av att länka samman olika segment, varav robotik och 
självlärande system är viktiga områden för Unibap, med 
stora synergier mellan våra affärsområden.

Ett nytt innovationsprojekt, ”Perfect Sense” inom 
automatiserad, digitaliserad kvalitetssäkring, påbörjades 
tillsammans med VINNOVA i slutet av maj. 

Automatiserad, digitaliserad 
kvalitetssäkring 

Skalbara digitaliseringstjänster för kontinuerlig 
kvalitetskontroll produktifieras (QA as a Service, QAaS) och 
förädlas i samarbete med industrikunder som Husqvarna 
Group och Epiroc, från vilka Unibap erhållit två större 
beställningar under året. Ytterligare intäkter från skarpa 
produktionsinstallationer – initialt från försäljning av 
licensavtal, artikelunderhåll och systemhårdvara – förväntas 
under andra halvan av kommande räkenskapsår ( januari - 
juni 2019) med en gradvis infasning av QAaS.
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Rymd och övervakning

Nasa, Försvarets Materielverk, amerikanska flygvapnet 
samt återkommande, befintliga användare återfinns på 
kundlistan i rymdsegmentet – en stark indikator på att 
informationsbearbetning ombord på satelliter nu slår 
igenom stort. Intresset för Unibaps produkter, med den nya 
Deep Delphi iX5 AI-serverlösningen i spetsen, var mycket 
stort under småsatellitmässan i Utah, där Unibap ställde 
ut tillsammans med MOOG Broad Reach. Intresset drivs 
bland annat av att Nasa har valt att använda Unibaps 
SpaceCloud-lösningar för en teknikdemonstration inom 
precisionsjordbruk. Unibap har också etablerat en ny 
försäljningskanal i USA genom partnerskap med Troxel 
Aerospace Industries, Inc.

Företagsutveckling

Produktifieringen, etableringen av demorum och 
rekryteringen av ny personal har under året medfört krav 
på större lokalytor i både Uppsala och Västerås. I slutet av 
räkenskapsåret sysselsatte bolaget 23 (13) heltidsresurser 
varav 17 (9) anställda och 6 (4) konsulter. Arbetet med 
att optimera arbetsmetodik, uppnå certifieringar och 
öka effektiviteten har givit resultat. Bolaget har nu 
ändamålsenliga lokaler för tillväxt och möjlighet att 
genomföra snabba offertutvärderingar. 

Unibap tecknade i december 2017 ett avtal med Ekobot 
AB avseende produktutveckling inom automatiserad 
ekoodling samt att investera 1,25 MSEK motsvarande 
ett 25-procentigt ägarintresse i företaget. Unibap erhöll 
en beställning från Ekobot motsvarande cirka 3,9 MSEK 
(varav 2,26 MSEK fakturerats under året) för anskaffande av 
IVS-system, navigerings- och identifieringsmoduler samt 
integrationsstöd.

Styrelsen i Unibap beslutade vid styrelsemöte den 14 
februari 2018 om införande av ett personaloptionsprogram. 
Beslutet, som godkändes vid extra bolagsstämma den 
6 mars 2018, innefattade en emission av högst 146 137 
teckningsoptioner till bolagets nybildade, helägda 
dotterbolag Unibap Incentive AB, org nr 559148-9868, som 
enligt särskilda villkor ska tilldela personaloptioner till 
anställda i Unibap. Inga personaloptioner har tilldelats per 
balansdagen.

Att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs, 
utvecklas och bidrar är en central del i utvecklingen av 
bolaget. Under året har Unibap inlett ett samarbete med 
organisationen Brainpool för att stödja unga talanger 
med särskild begåvning. Samarbetet är ett viktigt steg för 
att förverkliga bolagets vision om att utgöra en naturlig 
mötesplats för talanger.

Under året har rekrytering gjorts av Head of Marketing 
and Business Development som ett led i förstärkningen 
av bolagets strategiska affärsutveckling. Bolaget har också 
rekryterat Dr David Bray som Senior Advisor till Unibap 
advisory board.

Förväntad framtida utveckling 
samt väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer
Unibap har arbetat aktivt med att etablera samarbeten 
för uppskalning. Tillsammans med utvalda partner 
inleds under hösten marknadsföringen av ett skalbart 
produkterbjudande för kvalitetssäkringstjänster inom 
industriell komponentlackering. Erbjudandet utgår från 
en generalisering av pågående leveranser. För att illustrera 
potentialen – och även utmaningarna – med erbjudandet 
så kan det nämnas att ett tiotal av Unibaps större kunder 
representerar en volym i storleksordningen 10 miljoner 
artiklar per år. Denna nivå (och även betydligt större 
volymer) kan bolaget hantera med hjälp av egna lösningar i 
kombination med tjänster hos större dataplattformar. 

Marknaden för industrirobotik och associerade tjänster 
fortsätter att öka och analysföretaget Million Insights 
estimerar marknaden till cirka 400 miljarder kronor år 2020. 
Automatiseringen drivs bland annat av ökade operativa 
tillverkningskostnader.

Bolaget arbetar med teknik i framkant och inom nya 
applikationsområden ute hos kunderna. Det finns alltid 
risk att det tar längre tid än beräknat för kunderna att 
tillgodogöra sig ny teknik och nya användningsområden. 
Vidare kan säljcykler vara längre än beräknat, samtidigt 
som konkurrerande lösningar, baserade på ny eller liknande 
teknik, kan lanseras väldigt snabbt.

Under det kommande räkenskapsåret avser Unibap att ta in 
ytterligare kapital för att öka sälj- och leveranskapaciteten i 
kombination med fortsatt fokus på produktutveckling.

Forskning och utveckling
Med hjälp av kvalificerad personal bestående av forskare 
och ingenjörer bedriver Unibap systematiskt egen 
forskning och utveckling för att ta fram nya kommersiella 
produkter. Under året har Unibap fortsatt sin forskning och 
utveckling inom bolagets affärsinriktningar. Kostnaderna 
som avser forskning och utveckling bedöms utgöra ca 
30 procent av totala rörelsekostnader. Årets balanserade 
utvecklingskostnader uppgick till 3,5 MSEK jämfört med 
2,3 MSEK föregående år.

Unibaps sälj- och marknadsarbete visar att kundernas 
värdeförädling kan öka signifikant om kvalitetskontrollen 
kombineras med automationssteg som montering 
eller bearbetning. Under året har bolaget genomfört 
ett lyckat forskningsprojekt i VINNOVA:s regi, ”Perfect 
View”, som har tillfört basblock som nu ingår i Unibaps 
produkterbjudanden. Unibap genomför nu ytterligare ett 
VINNOVA-projekt, ”Perfect Sense”, där syftet är att skapa 
självgenererande artificiell intelligens som drastiskt kan 
minska tiden för fabriksdigitalisering, så som exempelvis 
automatiserad kvalitetskontroll.
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Flerårsöversikt (TSEK)
2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Nettoomsättning 8 743 3 658 7 905 3 241

Resultat efter finansiella poster -15 565 -7 017 -280 532

Balansomslutning 30 052 41 952 3 598 4 508

Soliditet (%) 68 86 13 10

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Antal utestående aktier var per balansdagen 4 871 238 st B-aktier.

Aktiekapital Fond för  
utvecklingsutgifter

Överkursfond Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 658 707 2 292 151 42 014 373 -1 889 525 -7 015 532 36 060 174

Effekt av byte av 
redovisningsprincip 0 0 0 0 -1 563 -1 563

Disposition enligt beslut av  
årets årsstämma  0 0 0 -7 017 095 7 017 095 0

Omföring från fritt till bundet  
eget kapital 0 3 560 812 0 -3 560 812 0 0

Årets resultat 0 0 0 0 -15 565 231 -15 565 231

Belopp vid årets utgång 658 707 5 852 963 42 014 373 -12 467 432 -15 565 231 20 493 380

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 315 000 kr (315 000).

Årsstämma för räkenskapsåret 2017/2018 kommer att hållas den 22 oktober 2018 kl 16.00 på Unibaps kontor i Uppsala.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust -12 467 432

Överkursfond 42 014 373

Årets förlust -15 565 231

13 981 710

disponeras så att  
i ny räkning överföres 13 981 710

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt  
kassaflödesanalys med noter.
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Not 2017-07-01  
- 2018-06-30

2016-07-01  
- 2017-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning  8 742 746 3 657 868

Aktiverat arbete för egen räkning  3 560 812 2 323 577

Övriga rörelseintäkter 2 2 403 592 1 147 394

Summa rörelseintäkter  14 707 150 7 128 839

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader    3, 4 -17 357 951 -10 163 808

Personalkostnader 5 -12 127 182 -3 640 145

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -241 791 -98 547

Övriga rörelsekostnader  -464 156 -129 955

Summa rörelsekostnader  -30 191 079 -14 032 455

Rörelseresultat -15 483 930 -6 903 616

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 33 766 30

Räntekostnader och liknande resultatposter -115 068 -113 510

Summa finansiella poster -81 301 -113 480

Resultat efter finansiella poster -15 565 231 -7 017 095

Resultat före skatt -15 565 231 -7 017 095

Årets resultat -15 565 231 -7 017 095

Resultat per aktie före utspädning, SEK 19 -3,20 -1,98

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 19 -3,20 -1,98

Resultaträkning
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Balansräkning

Not 2018-06-30 2017-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 6 5 852 963 2 292 151

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 46 875 65 625

Summa immateriella anläggningstillgångar  5 899 838 2 357 776

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 3, 8 1 284 391 809 401

Summa materiella anläggningstillgångar  1 284 391 809 401

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 9, 10 50 000 0

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 12 1 250 045 0

Andra långfristiga fordringar 13 275 000 275 000

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 575 045 275 000

Summa anläggningstillgångar  8 759 274 3 442 177

Omsättningstillgångar

Varulager mm 14   

Färdiga varor och handelsvaror  1 904 484 637 879

Summa varulager  1 904 484 637 879

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 941 065 1 296 171

Övriga fordringar  320 184 321 014

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 530 259 505 860

Summa kortfristiga fordringar  2 791 508 2 123 045

Kassa och bank  16 596 296 35 748 928

Summa omsättningstillgångar  21 292 288 38 509 852

Summa tillgångar  30 051 562 41 952 029
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Not 2018-06-30 2017-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  658 707 658 707

Fond för utvecklingsutgifter  5 852 963 2 292 151

Summa bundet eget kapital  6 511 670 2 950 858

Fritt eget kapital    

Överkursfond  42 014 373 42 014 373

Balanserad vinst eller förlust  -12 467 432 -1 889 525

Årets resultat  -15 565 231 -7 017 095

Summa fritt eget kapital  13 981 710 33 107 752

Summa eget kapital  20 493 380 36 058 611

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 17 1 800 006 2 142 858

Övriga skulder 689 020 506 203

Summa långfristiga skulder  2 489 026 2 649 061

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 17 342 852 257 142

Leverantörsskulder  2 240 021 1 007 777

Aktuella skatteskulder  189 693 14 774

Övriga skulder  857 059 251 614

Fakturerad men ej upparbetad intäkt  834 323 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 2 605 210 1 713 051

Summa kortfristiga skulder  7 069 157 3 244 358

Summa eget kapital och skulder 30 051 562 41 952 029
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Kassaflödesanalys

Not 2017-07-01  
- 2018-06-30

2016-07-01  
- 2017-06-30

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -15 483 930 -6 903 616

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  241 791 98 547

Erhållen ränta  33 766 30

Erlagd ränta  -115 068 -113 510

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital  -15 323 441 -6 918 549

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager och pågående arbete  -1 266 605 -396 294

Förändring av kortfristiga fordringar  -668 463 -1 709 588

Förändring av kortfristiga skulder  3 739 089 2 242 054

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13 519 420 -6 782 377

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 6, 7 -3 560 811 -2 323 577

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 8 -698 031 -773 396

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 13 -1 300 045 -275 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 558 887 -3 371 973

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  0 45 592 514

Utgifter för nyemission  0 -2 969 434

Upptagna lån  320 760 698 766

Amortering av lån  -395 085 -192 563

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -74 325 43 129 283

Årets kassaflöde  -19 152 632 32 974 933

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början  35 748 928 2 773 995

Likvida medel vid årets slut  16 596 296 35 748 928
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Noter

Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och  
koncernredovisning (K3). 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Unibap Incentive AB. Dotterbolagets verksamhet är av 
obetydlig omfattning varför koncernredovisning med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3 § inte upprättas.

Byte av redovisningsprincip

Under året har bolagets leasingavtal avseende personbilar omklassificerats från operationell leasing till finansiell leasing. 
Ett finansiellt leasingavtal innebär att den leasade personbilen redovisas som en materiell anläggningstillgång och som 
en långfristig skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden redovisas vid leasingperiodens början till det lägsta av 
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasavgifterna inklusive restvärdet. Tillgången skrivs av systematiskt 
över den ekonomiska livslängden motsvarande leasingperioden. Varje leasingbetalning delas upp i räntekostnad och 
amortering, vilken minskar skulden under motsvarande period. Räntekostnaden beräknas enligt den marginella låneräntan på 
skuldens värde före leasingbetalningen.

Omklassificeringen har medfört en mindre resultatpåverkan med -13 KSEK (-1 KSEK) samt omräkning av balansräkningen med 
+178 KSEK (+677 KSEK).

Redovisningsprinciperna i övrigt är oförändrade jämfört med föregående period.

Intäktsredovisning

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller 
förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas det 
belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv 
vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala 
uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i 
resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen. Om det ekonomiska 
utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som motsvarar 
de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala 
uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten 
som en kostnad omgående i resultaträkningen. I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats 
beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden 
en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör 
mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.



10Årsredovisning Unibap AB (publ) · 556925-1134 · Räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30

Närståendetransaktioner

Konsultuppdrag enligt avtal med marknadsmässig ersättning har under rapportperioden förekommit med närstående företag. 
Avtalen avser samma personer och löpande tjänster som redovisats i bolagets prospekt inför börsintroduktion i mars 2017. 
Avtal har under perioden förnyats men med kortare löptid och i minskad omfattning. Ett avtal har upphört genom anställning i 
bolaget. Inget nytt har tillkommit för övrigt när det gäller närståendetransaktioner.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Utgifter avseende internt upparbetade utvecklingsprojekt balanseras som immateriella tillgångar i den omfattning som dessa 
utgifter med hög säkerhet förväntas generera framtida ekonomiska fördelar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsperiod tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 3-5 år 
Patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år 
Leasade tillgångar 3 år

Intresseföretag

Innehav i intresseföretag redovisas enligt årsredovisningslagen 4 kap Anskaffningsvärdemetoden. Varje balansdag görs 
bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov föreligger, om det kan antas att värdenedgången är bestående.

Leasingavtal

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren 
klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en tillgång och skuld i balansräkningen. 
Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effektiv-
räntemetoden. Ränta fördelas över leasingperioden genom att belasta varje räkenskapsår med ett belopp som motsvarar 
en fast räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som kostnad det 
räkenskapsår utgifterna uppkommer.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2: Offentliga bidrag
Avser ersättning i sökta innovationsprojekt där innovationsprogrammen ersätter max 50 % av beräknade projektkostnader, 
vilken redovisas som övrig intäkt. Intäkten periodiseras utifrån nedlagda kostnader i projektet.

Under året har totalt 1 991 597 (1 019 465) kr erhållits i ersättning, varav 1 797 084 (822 457) kr från statliga myndigheter och 
forskningsinstitut som VINNOVA och SWEREA samt 194 513 (197 008) kr från ESA (European Space Agency).
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Not 3: Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal, uppgår till 885 204 (458 046) kronor.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2017-07-01  
- 2018-06-30

2016-07-01  
- 2017-06-30

Inom ett år 1 719 836 574 227

Senare än ett år men inom fem år 3 501 768 1 221 089

Senare än fem år 0 0

5 221 604 1 795 316

Leasingobjekt finansiella leasingavtal 
Anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 019 526 698 766

Ackumulerade avskrivningar -165 116 -22 158

Utgående redovisat värde 854 410 676 608

Not 4: Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2017-07-01  
- 2018-06-30

2016-07-01  
- 2017-06-30

Ernst & Young AB   

Revisionsuppdrag 210 000 210 500

 210 000 210 500

Oudit Revision AB   

Övriga tjänster 0 2 750

 0 2 750
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Not 5: Anställda och personalkostnader

2017-07-01  
- 2018-06-30

2016-07-01  
- 2017-06-30

Medelantalet anställda   

Kvinnor 2 0

Män 10 6

 12 6

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 1 891 974 372 150

Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör 0 0

Övriga anställda 6 328 443 2 236 200

 8 220 417 2 608 350

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 272 875 90 958

Pensionskostnader för övriga anställda 979 312 107 354

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 2 188 093 633 462

 3 440 280 831 774

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 11 660 697 3 440 124

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 20 % 0 %

Andel män i styrelsen 80 % 100 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 50 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 50 %

Extra bolagsstämma den 6 mars 2018 beslutade att godkänna styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram 
genom en riktad emission av högst 146 137 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB, org nr 
559148-9868. Samtidigt beslutades om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till deltagare 
i personaloptionsprogrammet. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 mars 2021 till och med den 31 
december 2022 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 56.81 kronor, vilket motsvarar 
110 % av den genomsnittliga sista betalkursen för bolagets aktie under perioden den 20 februari - 5 mars 2018. Tilldelning 
ska beslutas av styrelsen. Personaloptionerna tjänas in under en period av tre år, förutsätter fortsatt anställning i bolaget 
under en treårsperiod i den omfattning som styrelsen beslutar och är inte överlåtbara. Styrelsen ska ansvara för den närmare 
utformningen och hanteringen av personaloptionsprogrammet inom ramen för de ovan angivna huvudvillkoren. Per 
balansdagen har inga optioner tilldelats.
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Not 6: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2018-06-30 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden 2 323 577 0

Årets anskaffning 3 560 811 2 323 577

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 884 388 2 323 577

Ingående avskrivningar -31 426 0

Årets avskrivningar 0 -31 426

Utgående ackumulerade avskrivningar -31 426 -31 426

Utgående redovisat värde 5 852 962 2 292 151

Not 7: Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2018-06-30 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden 93 750 93 750

Inköp 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 750 93 750

Ingående avskrivningar -28 125 -9 375

Årets avskrivningar -18 750 -18 750

Utgående ackumulerade avskrivningar -46 875 -28 125

Utgående redovisat värde 46 875 65 625

Not 8: Inventarier, verktyg och installationer

2018-06-30 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden 867 147 93 750

Inköp 377 271 74 631

Omklassificeringar 320 760 698 766

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 565 178 867 147

Ingående avskrivningar -57 746 -9 375

Årets avskrivningar -223 041 -48 371

Utgående ackumulerade avskrivningar -280 787 -57 746

Utgående redovisat värde 1 284 391 809 401
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Not 9: Andelar i koncernföretag

2018-06-30 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 50 000 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 0

Utgående redovisat värde 50 000 0

Not 10: Specifikation andelar i koncernföretag

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Marknadsvärde

Unibap Incentive AB 100 100 50 000 50 000 50 000

    50 000 50 000

Namn Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Unibap Incentive AB 559148-9868 Uppsala 50 000 0

Not 11: Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2018-06-30 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0

Inköp 1 250 045  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 250 045 0

Utgående redovisat värde 1 250 045 0

Not 12: Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Ekobot AB 25 25 16 675 1 250 045

    1 250 045

Namn Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Ekobot AB 559096-1974 Västerås 622 534 544 851
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Not 13: Andra långfristiga fordringar

2018-06-30 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärden 275 000 0

Tillkommande fordringar 0 275 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 275 000 275 000

Utgående redovisat värde 275 000 275 000

Avser erlagd deposition för bolagets kontor i Uppsala.

Not 14: Varulager

2018-06-30 2017-06-30

Lager av färdiga varor och handelsvaror 1 153 295 637 879

Förskott för varor och tjänster 751 189 0

 1 904 484 637 879

Not 15: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-06-30 2017-06-30

Förutbetalda hyreskostnader 530 259 169 531

Övriga poster 0 336 329

 530 259 505 860

Not 16: Antal aktier och kvotvärde

2018-06-30 2017-06-30

Antal utestående aktier 4 871 238 4 871 238

 4 871 238 4 871 238

Aktiens kvotvärde är 0,14 SEK (0,14 SEK). Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och 
överskott vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är 
benämnda i svenska kronor. 

Historiskt har genomsnittligt antal aktier omräknats med anledning av genomförd split 37:1 i januari 2017.

En riktad emission har genomförts av 146 137 teckningsoptioner vilka överlåtits till bolagets helägda dotterbolag Unibap 
Incentive AB för att ingå i beslutat personaloptionsprogram. Varje teckningsoption ska, under perioden från och med 1 mars 
2021 till och med den 31 december 2022 berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 56,81 
kronor. Inga optioner har utdelats per balansdagen.
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Not 17: Skulder till kreditinstitut

2018-06-30 2017-06-30

Förfaller till betalning inom två till fem år 1 371 408 1 371 408

Förfaller till betalning senare än fem år 428 598 771 450

 1 800 006 2 142 858

Kortfristig del av långfristig skuld, förfaller till betalning inom ett år 342 852 257 142

Not 18: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-06-30 2017-06-30

Upplupna personalkostnader 781 276 181 050

Förutbetalda intäkter 0 975 000

Upplupna styrelsearvoden 919 940 0

Övriga poster 903 994 557 001

 2 605 210 1 713 051

Not 19: Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom resultat före skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Föregående år har omräknats 
med anledning av i januari 2017 genomförd split 37:1.

Genomsnittligt antal aktier för perioden 2016-07-01--2017-06-30 3 550 522 st  
Genomsnittligt antal aktier för perioden 2018-01-01--2018-06-30 4 871 238 st

Not 20: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• Nasa gav i juli 2018 Unibap uppdraget att leverera SpaceCloud-lösning till nytt satellitprojekt inom precisionsjordbruk.

• Bolaget levererade under augusti en framgångsrik förstudie till Bombardier Transportation Sweden AB   rörande 
framtidens autonoma transportlösningar baserade på IVS-teknologi. 

• Unibap tecknade i augusti ett långsiktigt samarbetsavtal med Miba Industriteknik gällande kvalitetssäkring inom 
industriell lackering.

• Dr. David Bray anslöt sig i augusti till Unibaps Advisory board som Senior advisor.

• Ny CFO kommer att tillträda under hösten.

Nästa delårsrapport för perioden 2018-07-01 -- 2018-09-30 avlämnas den 21 november 2018.  
Delårsrapport för perioden 2018-07-01 -- 2018-12-31 avlämnas den 26 februari 2019. 
Delårsrapport för perioden 2018-07-01 -- 2019-03-31 avlämnas den 23 maj 2019. 
Bokslutskommuniké för perioden 2018-07-01 -- 2019-06-30 avlämnas den 5 september 2019.

Not 21: Ställda säkerheter

2018-06-30 2017-06-30

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckning 3 200 000 3 200 000

 3 200 000 3 200 000
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Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 september 2018 

Ernst & Young AB
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Unibap AB (publ), org.nr 556925-1134

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Unibap AB (publ) för 
räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Unibap AB (publ)s finansiella ställning per den 30 
juni 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Unibap AB (publ) AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Unibap AB 
(publ) för räkenskapsåret 2017-07-01 – 2018-06-30 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Unibap AB (publ) enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
 
 
Uppsala den 28 september 2018 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Björn Ohlsson 
Auktoriserad revisor 
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