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Fjärde kvartalet,  
1 april – 30 juni 2017
• Nettoomsättning 632 KSEK (1 317)

• Rörelsens kostnader 5 115 KSEK (1 016)

• Resultat efter finansiella poster -2 829 KSEK (345)

• Resultat per aktie, före och efter utspädning,   
-0,58 SEK (0,19)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
till 17 496 KSEK (-315) vilket i huvudsak är effekten 
av omföring från kortfristig fordran till likvida 
medel i samband med inbetalning av registrerad 
emissionslikvid

Räkenskapsåret 2016/2017, 
1 juli 2016 – 30 juni 2017
• Nettoomsättning 3 658 KSEK (7 905) 

• Rörelsens kostnader 14 032 KSEK (8 188) 

• Resultat efter finansiella poster -7 015 KSEK (-280)

• Resultat per aktie, före och efter utspädning,  
-1,98 SEK (-0,15)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
till -6 975 KSEK (-2 197)

Viktiga händelser under 
perioden 1 april – 30 juni 2017

• Unibap har i enlighet med sin affärsplan 
strategiskt avstått från konsultverksamhet 
för att fokusera på egen produktlansering av 
IVS-70 för industriell robotik och automation. 
Denna medvetna satsning har medfört minskad 
omsättning och sänkt rörelseresultat.

• Lansering av animation med systemet IVS-70 
som illustrerar tillämpningen ”borra”.

• Industrialiseringsprocess uppstartad för 
0-serieproduktion av systemet IVS-70.

• Deltagande på flertalet mässor och utställningar 
för att skapa nya samarbeten, framförallt inom 
industriella applikationer (Hannovermässan) 
samt rymdapplikationer (Cubesat Workshop i San 
Lois Obisbo). Unibap presenterade SpaceCloud-
plattformen för Europeiska Rymdstyrelsen.

• Utvecklingen inom projektet ”INPROC” går 
snabbare än beräknat. Projektet drivs i 
samarbete med Rymdstyrelsen och avser 
en optimerad intelligent datorlösning för 
småsatelliter (CubeSats) som erbjuder artificiell 
intelligens. Halvtidsrapportering är avklarad med 
designkonstruktion samt påbörjad tillverkning.

• Unibap ingår som partner i stort 
forskningsprojekt inom additiv tillverkning 
(3D-print) av stora komponenter. Projektet 
benämns DiLAM och genomförs tillsammans 
med akademiska och industriella partner.

• Ny utvecklingschef tillträdde den 1 maj.

• Rekrytering av nya medarbetare inom områdena 
artificiell intelligens och bildanalys fortskrider 
enligt plan.

Viktiga händelser efter perioden
• Lansering av en industriell förserie av 

plattformen Intelligent Vision System 70 (IVS-70).

• Leverans av SpaceCloud demonstratorsystem till 
amerikanska flygvapnets forskningsavdelning 
(AFRL) i samarbete med Orbit Logic Inc för 
intelligent hantering av satellitkonstellationer 
(satellite fleet management system).

• Fortsatt arbete med utveckling av pilot-
demonstratorer av automatisk montering med 
industrirobotar inom projektet ”Perfect View”.

• Deltagande på mässor och utställningar, bland 
annat inom rymdapplikationer (SmallSat i Logan, 
Utah).

• Ny Head of Communication and Talent tillträdde 
den 1 juli. 

• Ny Head of Operations tillträdde den  
1 september.

• Fortsatt rekrytering inom bildanalys och AI.
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Vårt erbjudande inom intelligent industriell automation 
– IVS-70 – är intressant för aktörer inom smarta 
fabriker, industri 4.0 och automation i krävande miljöer. 
Funktionaliteten som erhålls genom att kombinera 
extremt tåliga datorlösningar, robotik och rymdteknik 
gör det möjligt att göra blinda robotar seende med 
minimala anpassningar i befintliga system.

Marknaden är betydande – under 2016 investerades 
cirka 300 miljarder kronor i artificiell intelligens av 
företag, och cirka 90 miljarder kronor i riskkapital. 
Detta sammantaget motsvarar en ökning med tre 
gånger jämfört med 2013. Samtidigt ökade marknaden 
för industriell automation i Nordamerika under första 
halvan av 2017 med 33 procent i jämförelse med 2016.

Unibap har enligt plan fortsatt att utveckla plattformen 
Deep Delphi som tillsammans med våra produkter 
IVS och SpaceCloud lyfter oss till en IT-baserad 
affärsmodell som erbjuder smarta moduler (appar) för 
ökad flexibilitet och minskad slutkundsprogrammering. 
Därtill har vi släppt den industriella versionen av IVS-70 i 
förproduktion och levererat till partner och pilotprojekt.

Vi har under perioden även infört vår molntjänst för 
automatiskt underhåll och AI-optimering.

Marknadsföringen av våra produkter och tjänster kan nu 
förstärkas med konkreta exempel från vårt samarbete 
med AMD samt tillämpningar inom de offentliggjorda 
utvärderingsprojekten Perfect View, DigiAM och DiLAM. 
Vi törs säga att vi har en kraftfull lösning som tydligt 
utmanar befintliga arbetssätt och möjliggör nya 
affärsmodeller inom våra målsegment.

VD har ordet

Vårt fokus är nu pilotinstallationer och tidiga kunder 
för IVS-70-systemet samt paketering av SpaceCloud 
för en bredare kundgrupp integratörer av småsatelliter. 
Bolaget har i dagsläget flertalet utestående offerter 
för industriella tillämpningar av IVS-plattformen samt 
rymddatorlösningar.

Utöver detta har vi slutfört noteringen på Nasdaq First 
North, vilket syns på kostnadssidan i räkenskaperna. 
Allt sammantaget innebär det att vi har möjlighet att 
driva på mot våra långsiktiga affärsmål och fortsätta 
leverera i enlighet med de planer som kommunicerats i 
samband med aktienoteringen i mars 2017.

Under perioden har jag dessutom under  sju veckor 
genomfört Eisenhower Fellowship i USA med fokus på 
AI, robotik och automation. Nya kunskaper och kontakter 
inom AI-området kommer att förstärka Unibaps strategi 
och framtida affärsmöjligheter. 

Vi fortsätter växa som organisation med rekrytering 
av medarbetare för vår AI- och bildanalysförmåga. Vår 
utvecklingschef Oskar Flordal tillträdde den 1 maj. Vi 
konstaterar att vi är attraktiva som arbetsgivare och 
bedömer att vi kan fortsätta attrahera talanger under året.

Vi ser med tillförsikt fram emot nästa steg i vår 
utveckling.

Uppsala i september 2017

Fredrik Bruhn, VD
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Affärsidé
Unibap erbjuder tåliga, inbyggda, intelligenta 
maskinseendesystem som möjliggör flexibel och 
effektiv användning av robotar. Unibaps system IVS-70 
ger robotar 3D-seende och mänskliga förmågor som 
till exempel kan hjälpa dem att lokalisera objekt utan 
kostnadsdrivande programmering. 

Intelligensen ligger inbäddad i IVS-70-plattformen 
och erbjuder därför enklare installation och drift inom 
många olika områden. Den inbäddade intelligensen gör 
det även möjligt att använda systemet i utomhusmiljöer 
eller fabriker med dålig kommunikationsinfrastruktur 
för koppling till molntjänster.

Vision
Unibap är ett svenskt mjuk- och hårdvarubolag som är 
världsledande inom utveckling av intelligent automation 
för den smarta industrin. Med sina revolutionerande 
lösningar stärker Unibap förmågan hos industriella 
robotar och förvandlar dem från förprogrammerade 
maskiner till seende och intelligenta enheter.

Marknad
Utifrån den strategiska planen att dela 
grundplattformen inom områden med överlappande 
kravbilder, har bolaget valt att fokusera på tre 
huvudaffärsområden: 

• Intelligent automation 

• Automatiserad kvalitetssäkring 

• Rymd och övervakning

Affärsmodell
Unibap har framförallt en produktdriven affärsmodell 
med produktfamiljen Intelligent Vision System – IVS. 
Ambitionen är att erbjuda produkten på flera sätt inom 
de tre huvudaffärsområdena, dels som produkt till 
slutkund men även som en servicebaserad lösning för 
automatiserad, industriell kvalitetssäkring. Dessutom 
erbjuds Unibaps SpaceCloud-lösningar för rymd med 
intelligent dataanalys mot olika typer av sensorer.

Unibaps verksamhet
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Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för perioden april – juni uppgick till 
632 KSEK, vilket innebär att den minskade med cirka 52 
procent jämfört med 1 317 KSEK motsvarande period 
föregående år. Företaget har under perioden strategiskt 
avstått från konsultverksamhet och i stället fokuserat 
på produktutveckling och förädling av befintliga 
produkter, varför omsättningen sjunkit jämfört med 
motsvarande period föregående år. 

Aktiverat arbete för egen räkning avser investering i 
produktutveckling med 1 085 KSEK (0).

Övriga intäkter om 597 KSEK (73) avser ersättning för 
arbete i innovationsprojekt där Unibap står för del av 
kostnaden.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 5 115 KSEK, jämfört 
med 1 016 KSEK motsvarande period föregående 
år, varav övriga externa kostnader 3 342 (389), 
personalkostnader 1 693 (609), avskrivningar 13 
(19) samt övriga rörelsekostnader 67 (0). De ökade 
kostnaderna är dels hänförliga till att antalet resurser 
ökat med ytterligare fyra personer, varav två anställda, 
samt bolagets notering på First North. 

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -2 801 KSEK jämfört 
med 374 KSEK för motsvarande period föregående år. 
Resultat efter finansiella poster uppgick till  
-2 829 KSEK jämfört med 345 KSEK för motsvarande 
period föregående år. Finansnetto för perioden uppgick 
till -28 KSEK (-28).

Finansiell utveckling 
Fjärde kvartalet 1 april – 30 juni 2017

Skatt
Bolaget har per balansdagen ett upparbetat 
skattemässigt underskott om 7 053 KSEK, vilket inte har 
aktiverats.

Kassaflöde och finansiell ställning
Under perioden var kassaflödet från den löpande 
verksamheten 17 496 KSEK (-315) vilket i huvudsak 
är effekten av omföring från kortfristig fordran till 
likvida medel i samband med inbetalning av registrerad 
emissionslikvid. Likvida medel uppgick vid periodens 
slut till 35 749 KSEK (2 774). 

Investeringar
Under perioden har bolaget investerat 0 SEK (0) i 
materiella anläggningstillgångar och 1 085 KSEK (0) i  
produktutveckling.
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Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för perioden juli – juni uppgick till  
3 658 KSEK, en minskning med cirka 54 procent jämfört 
med 7 905 KSEK motsvarande period föregående år. 
Företaget har under perioden fokuserat på produkt-
utveckling och förädling av befintliga produkter, varför 
omsättningen sjunkit jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

Aktiverat arbete för egen räkning avser investering i 
produktutveckling med 2 324 KSEK (0).

Övriga intäkter om 1 147 KSEK (83) avser ersättning för 
arbete i innovationsprojekt där Unibap står för del av 
kostnaden.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 14 032 KSEK, jämfört 
med 8 188 KSEK motsvarande period föregående 
år, varav övriga externa kostnader 10 186 (5 570), 
personalkostnader 3 640 (2 574), avskrivningar 76 
(19) samt övriga rörelsekostnader 130 (25). De ökade 
kostnaderna är dels hänförliga till att antalet resurser 
ökat med ytterligare åtta personer, varav fem anställda, 
samt bolagets notering på First North. Kostnader om 
2 969 KSEK hänförliga till genomförda emissioner har 
redovisats direkt mot fritt eget kapital. 

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -6 903 KSEK jämfört 
med -200 KSEK för motsvarande period föregående år. 
Resultat efter finansiella poster uppgick till  
-7 015 KSEK jämfört med -280 KSEK för motsvarande 
period föregående år. Finansnetto för perioden uppgick 
till -112 KSEK (-80).

Skatt
Bolaget har per balansdagen ett upparbetat 
skattemässigt underskott om 7 053 KSEK, vilket inte har 
aktiverats.

Finansiell utveckling 
Räkenskapsåret 2016/2017, 1 juli 2016 – 30 juni 2017

Kassaflöde och finansiell ställning
Under perioden juli – juni var kassaflödet från den 
löpande verksamheten -6 975 KSEK (-2 197) .

Likvida medel uppgick vid periodens slut till  
35 749 KSEK (2 774). Bolaget hade vid denna 
tidpunkt utestående lån om 2 400 KSEK (2 400). 
Kundfordringarna uppgick till 1 296 KSEK (389). 
Soliditeten var 87 procent (13 procent). 

Det egna kapitalet var 36 061 KSEK (453), motsvarande 
7,40 SEK per aktie (0,25). Periodens uppgång av likvida 
medel hänförs framförallt till de tre emissioner om 10 
265, 12 318 samt 23 000 KSEK som genomfördes under 
perioden.

Investeringar
Bolaget har investerat 75 KSEK (94) i materiella 
anläggningstillgångar samt 2 324 KSEK (0) i 
produktutveckling. Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 26 KSEK (9) och 
avskrivningarna av immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 50 KSEK (9). 

Resultat per aktie
Resultat per aktie var för perioden juli – juni  
-1,98 SEK (-0,15).

Beräkning av genomsnittligt antal aktier har justerats 
för genomförd split med förhållandet 37:1 avseende 
antal aktier i samtliga jämförelseperioder. För perioden 
juli 2016 – juni 2017 har antalet aktier viktats per 
månad enligt genomförda emissioner. 
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Belopp i KSEK
2017-04-01  

- 2017-06-30
2016-04-01  

- 2016-06-30
2016-07-01  

- 2017-06-30
2015-07-01  

- 2016-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 632 1 317 3 658 7 905

Aktiverat arbete för egen räkning 1 085 0 2 324 0

Övriga rörelseintäkter 597 73 1 147 83

Summa rörelseintäkter 2 314 1 390 7 129 7 988

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader    -3 342 -389 -10 186 -5 570

Personalkostnader -1 693 -609 -3 640 -2 574

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -13 -19 -76 -19

Övriga rörelsekostnader -67 0 -130 -25

Summa kostnader -5 115 -1 016 -14 032 -8 188

Rörelseresultat -2 801 374 -6 903 -200

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande -28 -28 -112 -80

Summa resultat från  
finansiella poster -28 -28 -112 -80

Periodens resultat -2 829 345 -7 015 -280

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,58 0,19 -1,98 -0,15

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,58 0,19 -1,98 -0,15

Antal aktier

Ingående aktie 4 871 238 1 850 000 1 850 000 1 850 000

Utgående aktie 4 871 238 1 850 000 4 871 238 1 850 000

Genomsnittligt antal aktier 4 871 238 1 850 000 3 550 522 1 850 000

Resultaträkning i sammandrag
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Belopp i KSEK 2017-06-30 2016-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2 292 0

Patent 66 84

Materiella anläggningstillgångar 133 84

Finansiell anläggningstillgång 275 0

Summa anläggningstillgångar 2 766 169

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 638 242

Kortfristiga fordringar 2 295 413

Likvida medel 35 749 2 774

Summa omsättningstillgångar 38 682 3 429

Summa tillgångar 41 448 3 598

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 659 50

Fond för utvecklingskostnader 2 292 0

Överkursfond 39 810 0

Balanserat resultat 315 550

Periodens förlust -7 015 -147

Summa eget kapital 36 061 453

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0 0

Summa obeskattade reserver 0 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 400 2 400

Summa långfristiga skulder 2 400 2 400

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 0 167

Leverantörsskulder 1 008 126

Övriga skulder 1 979 452

Summa kortfristiga skulder 2 987 745

Summa eget kapital och skulder 41 448 3 598

Balansräkning i sammandrag
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Belopp i KSEK
2017-04-01  

- 2017-06-30
2016-04-01  

- 2016-06-30
2016-07-01 

- 2017-06-30
2015-07-01  

- 2016-06-30

Ingående eget kapital 38 890 -350 453 360

Periodens resultat -2 829 803 -7 015 -147

Nyemission 42 623

Aktieägartillskott 315

Utdelning -75

Utgående eget kapital 36 061 453 36 061 453

Förändring eget kapital i sammandrag
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Kassaflöde i sammandrag

Belopp i KSEK
2017-04-01  

- 2017-06-30
2016-04-01  

- 2016-06-30
2016-07-01  

- 2017-06-30
2015-07-01  

- 2016-06-30

Kassaflöde före förändring av 
rörelsekapital -2 816 364 -6 939 -261

Förändring av rörelsekapital 20 312 -679 -36 -1 936

Kassaflöde från löpande 
verksamheten 17 496 -315 -6 975 -2 197

Investeringar

Investeringar av 
anläggningstillgångar -1 085 0 -2 673 -188

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet -1 085 0 -2 673 -188

Finansiering

Nya långfristiga lån 0 0 0 2 400

Nyemission 0 0 45 593 0

Emissionsutgifter 0 0 -2 969 0

Aktieägartillskott 0 315 0 315

Utdelning 0 0 0 -75

Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 0 315 42 623 2 640

Periodens kassaflöde 16 411 0 32 975 255

Likvida medel vid periodens början 19 338 2 774 2 774 2 519

Likvida medel vid periodens slut 35 749 2 774 35 749 2 774

Nyckeltal

2016-07-01 
- 2017-06-30

2015-07-01  
- 2016-06-30

Nettoomsättning, kSEK 3 658 7 905

Rörelseresultat, kSEK -6 903 -200

Resultat per aktie, kr -1,98 -0,15

Eget kapital per aktie, kr 7,40 0,25

Rörelsemarginal % -189 % -3 %

Soliditet % 87 % 13 %

Antal anställda, vid periodens slut 9 4

Kassaflöde och nyckeltal



11Unibap AB (publ) · Bokslutskommuniké 1 juli 2016 – 30 juni 2017

Företagsinformation
Unibap AB (publ) organisationsnummer 556925-1134 med säte i Uppsala, Sverige. 

Alla belopp är angivna i tusen svenska kronor, KSEK, om inget annat anges.

Närståendetransaktioner
Konsultuppdrag enligt avtal med marknadsmässig ersättning har under rapportperioden förekommit med 
närstående företag. Avtalen med närstående konsulter, vilka avser samma personer och löpande tjänster som tidigare 
redovisats, har under perioden förnyats men med kortare löptid. Inget nytt har tillkommit för övrigt när det gäller 
närståendetransaktioner.  

Redovisningsprinciper
Det är första räkenskapsåret som företaget tillämpar BFNAR 2012:2 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergången till K3 har 
inte påverkat företagets resultaträkning, balansräkning eller noter utöver utökade upplysningskrav. Inga effekter har 
således påverkat företagets eget kapital vid tidpunkten för övergången eller för jämförelseåret. Övergången har inte 
heller inneburit att någon för företaget väsentlig redovisningsprincip har ändrats.

Definitioner och nyckeltal
• Nettoomsättning: Intäkter från sålda varor och utförda tjänster.

• Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och skatt.

• Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i Unibap AB har beräknats utifrån en viktning av 
antalet utestående aktier i Unibap AB vid varje genomförd nyemission gånger antal månader som respektive 
antal aktier varit utestående. Det historiska antalet aktier har justerats för genomförd split med förhållandet 
37:1, dvs för varje aktie har 37 aktier erhållits.

• Resultat per aktie: Nettoresultat (periodens resultat) dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

• Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 

• Rörelsemarginal %: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

• Soliditet %: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Datum för finansiell information
Årsredovisning 2016/2017 ...................................29 september 2017 
Årsstämma 2016/2017 .........................................20 oktober 2017  
Delårsrapport juli – september 2017 ..................22 november 2017

Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare information finns tillgänglig på Unibaps hemsida,  
www.unibap.com.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bruhn, VD · Tel 070-783 32 15 · E-post: vd@unibap.com

Unibap AB (publ) Svartbäcksgatan 5, 753 20 Uppsala

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant. 

Övriga upplysningar
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Styrelsens underskrifter

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande 
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Gunnar Bergstedt

Styrelseordförande

Fredrik Bruhn

VD, styrelseledamot

Lars Asplund

Styrelseledamot

Kjell Brunberg

Styrelseledamot

Håkan Nytorp

Styrelseledamot

Uppsala den 7 september 2017
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