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Väsentliga händelser under 
kvartalet 1 april – 30 juni 2019

• Unibaps styrelse beslutade den 25 april att 
genomföra en riktad nyemission om 825 000 aktier 
till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie, 
vilket innebär att Bolaget tillförs 18 851 KSEK före 
emissionskostnader. Tecknare i nyemissionen är den 
kvalificerade institutionella investeraren Swedbank 
Robur Microcap samt Andras Vajlok.

• I april slutfördes rekryteringen av Mikael Steiner, 
som sedan tillträdde som försäljningschef i början 
av juni. Mikael kommer närmast från en roll som 
Head of Marketing and Sales, Northern Europe, vid 
ABB Control Technologies. Ytterligare förstärkning 
av försäljnings- och marknadsorganisationen har 
skett genom rekrytering av Robert Lindegren som 
Solutions Strategy Specialist.

• I juni blev det klart att Unibap får i uppdrag av 
Rymdstyrelsen att utveckla nästa generations 
rymddator för artificiell intelligens och 
omborddatabearbetning. Utvecklingen påbörjas 
omgående med målet att ha en färdig demonstrator 
under andra kvartalet 2020.

Viktiga händelser efter 
rapportperiodens slut

• Under juli blev Unibap certifierade enligt SS-EN ISO 
9001:2015. Kvalitetscertifieringen är utfärdad av RISE 
och intygar att bolagets ledningssystem lever upp till 
internationell standard och främjar ett kontinuerligt 
förbättringsarbete.

• I juli tillkännagav Constellation Research Inc 
sin tredje årliga ”Business Transformation 150”, 
en global elitlista över ledare för innovativa 
affärstransformationer. I år finns Unibaps VD Fredrik 
Bruhn med på listan, ett erkännande som ger 
tillgång till ett mycket relevant nätverk och som 
skapar nya möjligheter för Unibaps utveckling.

Fjärde kvartalet,  
1 april 2019 – 30 juni 2019

• Nettoomsättning 5 276 KSEK (2 775) 

• Rörelsens kostnader 9 303 KSEK (8 883)

• Resultat efter finansiella poster -3 536 KSEK (-3 669)

• Resultat per aktie, före och efter utspädning,  
-0,50 SEK (-0,74)

• Kassasflödet för det fjärde kvartalet var 13 446 KSEK 
(-4 642) där en nyemission påverkade positivt med 17 
657 KSEK efter emissionsutgifter

• Investeringar i produktutveckling 392 KSEK (1 688)

Perioden,  
1 juli 2018 – 30 juni 2019        

• Nettoomsättning 10 606 KSEK (8 743) 

• Rörelsens kostnader 32 580 KSEK (30 192)

• Resultat efter finansiella poster -15 516 KSEK  
(-15 565)

• Resultat per aktie, före och efter utspädning,  
-2,67 SEK (-3,14)

• Periodens kassaflöde var 20 138 KSEK (-19 153) där 
genomförda nyemissioner påverkade positivt med 
44 116 KSEK efter emissionsutgifter

• Investeringar i produktutveckling 4 830 KSEK (3 560) 



3Unibap AB (publ) · Bokslutskommuniké · 1 juli 2018 – 30 juni 2019

Händelserikt år avslutas med bolagets 
hittills högsta kvartalsomsättning 

Vi är nöjda och stolta över att avsluta detta händelserika år 
med ett fjärde kvartal där omsättningen översteg samtliga 
tidigare kvartal i bolagets historia. Det är särskilt roligt att 
intäkterna kommer från kunder inom såväl rymd- som 
industrisegmentet. Omsättningen för kvartalet uppgick till 
5 276 KSEK, vilket var en ökning med 90 procent jämfört 
med samma period föregående år. Omsättningen för 
räkenskapsåret uppgick till 10 606 KSEK och översteg 
därmed föregående år med 21 procent.

Inom industrisegmentet är det positivt att se resultaten 
från genomförda testkörningar hos Husqvarna. Vi 
noterar att Husqvarna  under våren har förevisat vår 
kvalitetsavsyningslösning för bland annat styrelse och 
årsstämmodeltagare. Den pågående leveransen kommer att 
färdigställas under hösten och därefter övergå i drift.

Under det fjärde kvartalet fick vi ett uppdrag från 
Rymdstyrelsen att utveckla nästa generations rymddator 
för artificiell intelligens. Det är ett arbete som kommer 
att ge viktig kunskap och erfarenhet för vår fortsatta 
produktutveckling inom den smarta industrin – samtidigt 
som vi räknar med positiva effekter för försäljningen av 
våra befintliga rymdprodukter. Försäljning och leverans av 
rymdprodukter till amerikanska Moog har påbörjats under 
augusti. Nyligen genomförda tester i USA visar att våra 
rymdprodukter har en unik position på marknaden.

Under fjärde kvartalet fortsatte vårt arbete med att 
synliggöra Unibaps lösningar, framför allt kring ”Den digitala 

VD har ordet

tråden för smarta fabriker”. Under Intels ”5G Business 
Summit” visade vi, tillsammans med GE Digitals och Intel, 
en lyckad demo av en smart fabrik. Demon finns idag i Intels 
showroom i Kista. Detta samarbete fortsatte i juni då vi 
deltog på GE Digtals ”European Automative Forum” i Paris, 
där vi presenterade den digitala tråden för fordonsindustrin. 

Under året har vi arbetat med internt kvalitetsarbete och 
i början av juli erhöll vi certifiering enligt ISO 9001:2015, 
vilken verifierar att bolagets ledningssystem lever upp till 
internationell standard. I och med certifieringen möter vi 
ett krav som internationella storbolag – våra potentiella 
kunder – ställer på sina leverantörer. 

Samtidigt som vi förstärker våra rutiner och processer så 
fortsätter vi att fokusera på vår innovativa förmåga. I början 
av sommaren tillkännagav Constellation Research Inc sin 
årliga ”Business Transformation 150”, en global elitlista över 
ledare för innovativa affärstransformationer. Undertecknad 
var en av de listade ledarna – mycket hedrande men 
framförallt resultatet av ett teamwork där Unibaps samtliga 
medarbetare har bidragit.

Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år tillsammans med 
industri- och rymdföretag som vill satsa på digitalisering för 
ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Uppsala i september 2019

Fredrik Bruhn, VD
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Unibaps verksamhet

Unibap erbjuder innovativa automationslösningar på 
jorden såväl som i rymden för att skapa bättre arbetsmiljö 
och hållbarhet med kärnan i produktion med kvalitet och 
säkerhet. Våra lösningar erbjuder effektiv och optimerad 
produktion utifrån flexibel och effektiv användning av 
artificiell intelligens och robotar. Intelligensen är inbäddad 
i platt formen och erbjuder därför enklare installation 
och drift i jäm förelse med många andra lösningar. Den 
inbäddade intelligensen gör det även möjligt att använda 
våra system i utomhusmiljöer eller i fabriker med dålig 
kommunikations infrastruktur för att koppla upp enheter till 
molntjänster.

Marknad
Utifrån den strategiska planen att dela grundplattformen 
inom områden med överlappande kravbilder från Industri 
och Rymd, har Unibap initialt valt att fokusera på tre 
huvudaffärsområden:

• Automatiserad kvalitetssäkring 

• Intelligent och flexibel automation och robotik 

• Rymd och övervakning

Kunder
Unibaps kundbas inom industrin består av industribolag 
med ökat behov av automation, specifikt inom automatisk 
kvalitetsavsyning och mer flexibel automation. Även de 
traditionella systemintegratörerna, som normalt är länken 
mellan produktleverantörer och ett komplett installerat 
automationssystem, är potentiella kunder eller intressanta 
för olika partnerskap, där parterna kompletterar varandras 
erbjudande gentemot slutkunden. 

Inom Rymd är de prioriterade kunderna de som avser 
att förädla data ombord i rymdsystemen för att öka 
nyttjandegraden i begränsade datalänkar och erbjuda 
snabbare informationsförädling.

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

Affärsidé
Unibap utvecklar, säljer och implementerar innovativa 
automationslösningar för ökad produktivitet inom 
tillverkningsindustrin såväl som inom rymdsystem. Genom 
nya erbjudanden inom automatisk kvalitetsavsyning 
och styrning av robotar kan ytterligare automation och 
digitalisering implementeras för effektivitet och ökad 
konkurrenskraft. Unibap förädlar även information ombord 
på rymdsystem för en optimerad användning av begränsade 
kommunikationsresurser och snabb data filtrering för 
kunder som är beroende av realtidsinformation. Unibaps 
verksamhet är baserad på erfarenheter från mångårig 
utforskning av rymden samt på utveckling av tillförlitlig 
industridatorlösningar och robotiklösningar.

Affärsmodell
Unibaps affärsmodell är differentierad i olika 
försäljningskanaler och utgår ifrån lösningar för 
kunders behov av digitalisering och automation, där 
affären skalas tillsammans med systemintegratörer. 
Affärsmodellen strävar efter att erbjuda tjänster inom 
kvalitetssäkring och robotiserad automation som tjänst 
för att erbjuda hög flexibilitet. Detta inkluderar utrustning, 
hårdvarukomponenter, installation samt licensavgifter för 
tillgång till företagets mjukvarumoduler och serviceavtal. 
Affärsmodellen skalas genom att föra ut kunskapen i 
affärsvertikaler med synergier som exempelvis inom 
industriell lackering. 

På liknande sätt erbjuds Unibaps SpaceCloud-lösningar för 
rymdtillämpningar initialt som produkt men med möjlighet 
till turn-key-lösningar för databearbetning framåt.

Strategi
Unibaps strategi är att växa i Norden och Tyskland genom 
partnerskap, strategiska samarbetsavtal och förvärv 
av teknologier och produkter utifrån en bas av starka 
kundreferenser. Bolaget kan på detta sätt vidareutveckla 
produktutbudet och fortlöpande förbättra och addera 
ytterligare egenskaper till produkterna och relaterade 
tjänster. Tillsammans med systemintegratörer och globala 
industrialiseringsföretag kan bolaget successivt ta större och 
mer övergripande affärer inom smarta fabriker.
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Intelligent Vision System 70.

Robotar som utrustas med vision-system möjliggör automatisk 
kvalitetskontroll och effektivare produktion.

Lösningar och produkter

Digitaliserad automatisk 
kvalitetssäkring

Förbättrad och effektivare produktion kan uppnås genom 
att kombinera resonerande seendesystem och robotar som 
kan erbjuda helt automatiserade kvalitetskontrollsceller. 
Unibap erbjuder en utökning av den uppkopplade fabrikens 
maskininformation och diagnostik till att inkludera en 
momentan digitalisering av produktkvalitet på 100 procent 
av produktionsflödet med efterföljande möjlighet till 
robotbearbetning.

Intelligent Vision System (IVS)

Intelligent Vision System (IVS) är Unibaps ramverk 
för innovativa automationslösningar med hård- och 
mjukvara som möjliggör distribuerad analysförmåga och 
kombinerar bildinformation eller annan sensordata med 
integrering i fabrikstjänster och styrsystem. IVS-70 är en 
3D-seendeprodukt med distribuerad analysförmåga som 
kombinerar bildinformation, indexering och industriella 
molnkopplingar. 

Deep Delphi iX5

Deep Delphi iX5 är en del av Unibaps SpaceCloud-lösningar 
och erbjuder avancerad intelligent informationsanalys för 
satelliter och drönare. iX5 är utvecklad för att vara en skalbar 
hård- och mjukvaruprodukt ämnad för mindre satelliter 
med en vikt ner till ett par kilo, så kallade Cubesat, eller 
nanosatelliter.

Analys och styrningskapacitet, 
e2000/e2100/e2200

Unibap har introducerat och designat flera generationer 
AI-hjärnor tillsammans med AMD®. Produkterna använder 
sig av samma teknik som bland annat Sony och Microsoft 
använder i sina senaste spelkonsoller, men där Unibaps 
AI-hjärnor även har en förstärkt och utökad felkorrektion 
tack vare AMDs adderade serverprocessorfamiljer. Den 
heterogena arkitekturen kombinerar således fördelar från 
två tekniker i syfte att utföra parallellberäkningar med höga 
säkerhetskritiska krav, vilket kräver hög tillförlitlighet.

5G-förberedd demoanläggning som Unibap har utvecklat i 
samarbete med Intel Corporation och GE Digital.
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Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 5 276 KSEK 
(2 775) och översteg omsättningen för räkenskapsårets 
tidigare kvartal. Omsättningen bestod av intäkter både 
från rymdkunder, licens- och produktförsäljning, samt 
från industrikunder, redovisade intäkter hänförliga 
till kvalitetsavsynings- samt automationsprojekt. 
Omsättningsökningen hänfördes till både rymd- och 
industrikunder.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under perioden till 
392 KSEK (1 688) och avser utveckling av mjukvaruplattform 
inom automatiserad kvalitetsavsyning samt intelligent 
och flexibel automation. Under fjärde kvartalet fokuserade 
bolaget i första hand på kundprojekt, varför posten var 
något lägre än tidigare kvartal och föregående år.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 121 KSEK (738) och avsåg 
valutakursvinst av rörelsekaraktär.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 9 303 KSEK (8 883) vilket 
var 420 KSEK högre än motsvarande kvartal föregående år. 
Övriga externa kostnader uppgick till 3 178 KSEK (4 239) 
och personalkostnader uppgick till 5 267 KSEK (4 477), 
där en växling från konsulter till egen personal påverkade 
jämförelsen med föregående år.  Avskrivningar uppgick 
till 683 KSEK (82) och övriga rörelsekostnader uppgick 
till 175 KSEK (84). Avskrivningar hänförliga till Unibaps 
vision-system påbörjades under tredje kvartalet, vilket 
påverkade periodens utfall i jämförelse med motsvarande 
kvartal föregående år. Övriga rörelsekostnader avsåg 
valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -3 514 KSEK (-3 683), 
vilket var en förbättring med 132 KSEK där den ökade 
nettoomsättningen påverkade positivt och ökade 
rörelsekostnader påverkade negativt. Finansnetto för 
perioden uppgick till -22 KSEK (16) och resultat efter 
finansiella poster uppgick till -3 536 KSEK (-3 669).

Finansiell utveckling fjärde 
kvartalet, 1 april – 30 juni 2019

Kassaflöde 
Kassaflödet för det fjärde kvartalet var 13 446 KSEK (-4 642). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-3 530 KSEK (-2 687), där högre rörelsekapitalbindning 
påverkade perioden negativt, och kassaflödet från 
investeringsverksamheten var -567 KSEK (-2 105). 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till      
17 543 KSEK (150), där en nyemission gav 18 851 KSEK före 
emissionsutgifter, vilka uppgick till 1 194 KSEK.

Investeringar
Kvartalets investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
avsåg hårdvaru- och mjukvaruutveckling och uppgick 
till 392 KSEK (1 688). Investeringarna i materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 175 KSEK (417). 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 
0 KSEK (0).

Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädningen var för 
perioden -0,50 SEK (-0,74).
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Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för året uppgick till 10 606 KSEK (8 743). 
Omsättningen bestod av intäkter både från rymdkunder, 
licens- och produktförsäljning, samt från industrikunder, 
redovisade intäkter hänförliga till kvalitetsavsynings- samt 
automationsprojekt. 

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under perioden 
till 4 772 KSEK (3 562) och avsåg arbete med utvecklingen 
av mjukvaruplattform inom automatiserad kvalitetskontroll 
samt intelligent och flexibel automation.

Övriga rörelseintäkter om 1 815 KSEK (2 404) avser 
ersättning för arbete i innovationsprojekt där Unibap står 
för del av kostnaden samt valutakursvinst av rörelsekaraktär.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 32 580 KSEK (30 192). 
Övriga externa kostnader uppgick till 13 464 KSEK (17 
358) och personalkostnader uppgick till 17 200 KSEK (12 
127). En växling från inhyrda konsulter till egen personal 
påverkade jämförelsen mot föregående år. Bolagets flytt 
till större lokaler under första kvartalet resulterade i ökade 
kostnader. Avskrivningar uppgick till 1 685 KSEK (242) 
och övriga rörelsekostnader uppgick till 231 KSEK (464). 
De ökade avskrivningarna förklaras av avskrivningar på 
balanserade utvecklingsutgifter, framförallt färdigställandet 
av utvecklingsprojekt IVS-70. Övriga rörelsekostnader avsåg 
valutakursförluster.

Resultat

Rörelseresultatet uppgick till -15 387 KSEK (- 15 484). 
Finansnetto för perioden uppgick till -129 KSEK (-81). 
Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 516 
KSEK (-15 656), vilket är i nivå med motsvarande period 
föregående år.

Kassaflöde 
Periodens totala kassaflöde var 20 138 KSEK (-19 153). Under 
perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten 
-18 167 KSEK (-13 520), där ökad rörelsekapitalbindning 
under perioden påverkade negativt och jämförelseperioden 
påverkades positivt av förskott från kunder. Kassaflödet 
från investeringsverksamheten uppgick till -5 353 KSEK 
(-5 559) och påverkades positivt av återbetald deposition. 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 43 659 
KSEK (-74), där två nyemissioner gav 51 326 KSEK före 
emissionsutgifter, vilka uppgick till 7 211 KSEK.

Finansiell utveckling perioden 
1 juli 2018 – 30 juni 2019

Investeringar
Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar, 
hårdvaru- och mjukvaruutveckling, uppgick till 4 830 KSEK 
(3 560). Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 798 KSEK (699) och avsåg bland annat möbler 
och utrustning till det nya kontoret samt datorer. Inga 
investeringar i finansiella anläggningstillgångar under 
perioden. Föregående år investerade bolaget 1 250 KSEK 
i andelar i Ekobot AB samt aktier i dotterbolaget Unibap 
Incentive AB om 50 KSEK.

Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning var för perioden 
-2,67 SEK (-3,14).

Medarbetare
Antal anställda per den 30 juni 2019 uppgick till 19 (17). 
Medelantal anställda uppgick per den 30 juni 2019 till 16 
(12). Ökningen förklaras av en växling mellan konsulter och 
egen personal.

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 6 mars 
2018 införde bolaget ett optionsprogram, om 146 137 
optioner, inom reglerna för kvalificerade personaloptioner. 
Programmet har säkrats genom utgivande av tecknings-
optioner ställda till Unibaps dotterbolag. Options-
programmet omfattar tillsvidareanställd personal med 
en tjänstgöringsgrad på minst 75 procent och förutsätter 
fortsatt anställning i bolaget under en treårsperiod. 
Optionerna ges ut vederlagsfritt och är inte överlåtbara. 
Varje option berättigar till 1,03 aktier under perioden fram 
till och med 31 december 2022, med en teckningskurs 
uppgående till 54,94 kronor. 

Baserat på befintligt antal aktier och antagandet 
att samtliga utestående personaloptioner och 
teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier blir 
utspädningen till följd av programmet högst 1,9 procent.
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Likviditet och 
finansiell ställning 
Bolagets räntebärande skulder per den 30 juni 2019 
uppgick till 2 378 KSEK (2 833), och bestod av skulder till 
kreditinstitut om 1 800 KSEK (2 144), leasingskuld om 578 
KSEK (689). Likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 
36 735 KSEK (16 596). Eget kapital uppgick till 49 093 KSEK 
(20 493) och soliditeten uppgick till 87 procent (68).

Emissioner
Under december genomfördes en företrädesemission, 
vilken gav bolaget 32 475 KSEK före emissionskostnader. 
Emissionskostnaderna uppgick till 6 016 KSEK. 
Antal aktier ökade med 1 623 746. Emissionen gav 
även 811 873 teckningsoptioner och om samtliga 
tecknas ökar bolagets antal aktier med samma antal. 
Teckningsperioden är 4 november till och med 15 
november 2019. Teckningsoptionerna beräknas ej ge någon 
utspädningseffekt. 

Under april genomfördes en riktad emission om 825 000 
aktier till en teckningskurs om 22,85 kronor per aktie, 
vilket gav bolaget 18 851 KSEK före emissionskostnader. 
Emissionskostnaderna uppgick till 1 194 KSEK. Tecknare i 
nyemissionen är Swedbank Robur Microcap samt Andras 
Vajlok. Utestående antal akter per 30 juni 2019 uppgick till   
7 319 984.

Det personaloptionsprogram som startades, se avsnitt 
”Medarbetare”, har säkrats genom utgivande av 
teckningsoptioner ställda till Unibaps dotterbolag.  

Utdelning
Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Skatt
Ackumulerade skattemässiga underskott från tidigare 
räkenskapsår uppgick till 25 405 KSEK. Skattemässiga 
underskott har ej aktiverats.
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Belopp i KSEK
2019-04-01 

- 2019-06-30
2018-04-01 

- 2018-06-30
2018-07-01 

- 2019-06-30
2017-07-01 

- 2018-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5 276 2 775 10 606 8 743

Aktiverat arbete för egen räkning 392 1 688 4 772 3 562

Övriga rörelseintäkter 121 738 1 815 2 404

Summa 5 789 5 200 17 193 14 708

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader    -3 178 -4 239 -13 464 -17 358

Personalkostnader -5 267 -4 477 -17 200 -12 127

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -683 -82 -1 685 -242

Övriga rörelsekostnader -175 -84 -231 -464

Summa rörelsekostnader -9 303 -8 883 -32 580 -30 192

Rörelseresultat -3 514 -3 683 -15 387 -15 484

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande 4 43 4 34

Räntekostnader och liknande -26 -28 -133 -115

Summa resultat från  
finansiella poster -22 16 -129 -81

Periodens resultat -3 536 -3 669 -15 516 -15 565

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,50 -0,74 -2,67 -3,14

Antal aktier

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 7 044 984 4 949 165 5 820 611 4 949 165

Utestående antal aktier 7 319 984 4 871 238 7 319 984 4 871 238

Resultaträkning
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Belopp i KSEK 2019-06-30 2018-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 507 5 900

Materiella anläggningstillgångar 1 621 1 284

Finansiell anläggningstillgång 1 300 1 575

Summa anläggningstillgångar 12 428 8 759

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 2 074 1 904

Upparbetad ej fakturerad intäkt 602 -

Kortfristiga fordringar 4 862 2 792

Likvida medel 36 735 16 596

Summa omsättningstillgångar 44 273 21 292

Summa tillgångar 56 702 30 052

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 990 659

Fond för utvecklingskostnader 10 683 5 853

Överkursfond 85 799 42 014

Balanserat resultat -32 863 -12 467

Periodens förlust -15 516 -15 565

Summa eget kapital 49 093 20 493

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 457 1 801

Skuld för leasade tillgångar 218 578

Summa långfristiga skulder 1 675 2 379

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 343 343

Fakturerad ej upparbetad intäkt 902 834

Leverantörsskulder 1 222 2 240

Övriga skulder 3 467 3 763

Summa kortfristiga skulder 5 934 7 180

Summa eget kapital och skulder 56 702 30 052

Balansräkning
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Förändring av eget kapital i sammandrag

Belopp i KSEK
2019-04-01 

- 2019-06-30
2018-04-01 

- 2018-06-30
2018-07-01 

- 2019-06-30
2017-07-01 

- 2018-06-30

Ingående eget kapital 34 973 24 162 20 493 36 059

Periodens resultat -3 536 -3 668 -15 516 -15 565

Nyemission 17 657 - 44 116 -

Utgående eget kapital 49 093 20 493 49 093 20 493

Kassaflöde i sammandrag

Belopp i KSEK
2019-04-01 

- 2019-06-30
2018-04-01 

- 2018-06-30
2018-07-01 

- 2019-06-30
2017-07-01 

- 2018-06-30

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -2 853 -3 586 -13 831 -15 324

Förändring av rörelsekapital -677 899 -4 336 1 804

Kassaflöde från löpande verksamheten -3 530 -2 687 -18 167 -13 520

Investeringsverksamheten

Förvärv (-)/Avyttringar (+) av 
anläggningstillgångar -567 -2 105 -5 353 -5 559

Kassaflöde från investeringsverksamheten -567 -2 105 -5 353 -5 559

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån - 260 2 000 260

Amortering av lån -114 -111 -2 455 -333

Nyemission 18 851 - 51 326 -

Emissionsutgifter -1 194 - -7 211 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 543 150 43 659 -74

Periodens kassaflöde 13 446 -4 642 20 138 -19 153

Likvida medel vid periodens början 23 290 21 238 16 596 35 749

Likvida medel vid periodens slut 36 735 16 596 36 735 16 596

Nyckeltal

2019-04-01 
- 2019-06-30

2018-04-01 
- 2018-06-30

2018-07-01 
- 2019-06-30

2017-07-01 
- 2018-06-30

Nettoomsättning, kSEK 5 276 2 775 10 606 8 743

Rörelseresultat, kSEK -3 514 -3 683 -15 387 -15 484

Resultat per aktie, kr -0,50 -0,74 -2,67 -3,14

Eget kapital per aktie, kr 6,71 4,21 6,71 4,21

Rörelsemarginal, % -67% -133% -145% -177%

Soliditet, % 87% 68% 87% 68%

Antal anställda, vid periodens slut 19 17 19 17
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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. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Närståendetransaktioner
Under räkenskapsåret slöt Unibap marknadsmässiga konsultavtal med styrelseordförande och en styrelseledamot. 
Bolaget har köpt tjänster av styrelseordförande om 348 KSEK (-) och av styrelseledamoten om 37 KSEK (-). Bolaget har 
ett personaloptionsprogram, se vidare under Medarbetare på sida 7. I samband med företrädesemissionen har ett av en 
styrelseledamot ägt bolag lämnat garanti och en garantiersättning om 375 KSEK betalades ut.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med  årsredovisningslagen och BFNAR 2012:2 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

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.

I samband med årsbokslutet 2017/2018 omklassificerades bolagets leasingavtal avseende personbilar från operationell 
leasing till finansiell leasing. Omklassificeringen medförde en resultatpåverkan på räkenskapsåret 2017/2018 om – 13 KSEK. 
Tillämpade redovisningsprinciper finns beskrivna i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017/2018. Jämförelseperioderna är 
omräknade enligt den nya principen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget arbetar med teknik i framkant och inom nya applikationsområden ute hos kunderna. Risk finns 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.

Risk att bolaget ej har tillräckligt med kapital för att kunna öka sälj- och leveranskapaciteten och satsa nödvändiga resurser på 
produktutveckling.

Definitioner och nyckeltal
• Jämförelsetal: Siffrorna inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år förutom vad gäller likviditet 

och finansiell ställning där jämförelse sker mot ingående balans.

• 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 efter varje genomförd nyemission gånger antal månader som respektive antal aktier varit 
utestående. Historiskt antal aktier har omräknats med avseende på det fondelement som uppkom i samband med 
företrädesemissionen.

• 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).

Övriga upplysningar
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Datum för finansiell information

Årsredovisning 2018-2019................................................30 september 2019 

Årsstämma 2018-2019 ......................................................22 oktober 2019 

Delårsrapport Q1 2019-2020 ...........................................14 november 2019 

Halvårsrapport 2019-2020 ...............................................14 februari 2019

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

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Unibap AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 5 september 2019 klockan 08.00 CET.

För ytterligare information kontakta: 

Fredrik Bruhn, VD · tel +46 70 783 32 15 · e-post: vd@unibap.com 

Unibap AB (publ), Kungsängsgatan 12, 753 22 Uppsala

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 5030 1550, CA@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser. 
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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.

Hans Enocson

Styrelsens ordförande

Gunnar Bergstedt

Styrelseledamot

Håkan Nytorp

Styrelseledamot

Ingrid Engström

Styrelseledamot

Fredrik Bruhn

VD, Styrelseledamot

Uppsala den 5 september 2019
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