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Finansiell utveckling  
1 oktober - 31 december 2016

• Omsättningen ökade under kvartalet med 
cirka 28 procent till 1 098 KSEK, jämfört med 
856 KSEK motsvarande period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till -1 653 KSEK 
jämfört med -1 173 KSEK motsvarande kvartal 
föregående år. Rörelseresultatet inkluderar 
avskrivningar om 10 KSEK avseende 
immateriella anläggningstillgångar.

• Resultatet före skatt uppgick till -1 683 KSEK 
jämfört med -1 190 KSEK motsvarande kvartal 
föregående år.

• Resultat per aktie uppgick till -23,85 SEK 
(-23,80 SEK).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 1 516 KSEK (830 KSEK).

Finansiell utveckling  
1 juli - 31 december 2016

• Omsättningen minskade under perioden juli - 
december med cirka 47 procent till 2 280 KSEK 
(4 317 KSEK) jämfört med motsvarande period 
föregående år. 

• Rörelseresultatet uppgick till -2 027 KSEK 
jämfört med 136 KSEK motsvarande period 
föregående år. Rörelseresultatet inkluderar 
avskrivningar om 10 KSEK avseende 
immateriella anläggningstillgångar.

• Resultatet före skatt uppgick till -2 084 KSEK 
jämfört med 113 KSEK motsvarande period 
föregående år.

• Resultat per aktie uppgick till -29,54 SEK (1,76 
SEK).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 2 490 KSEK (75 KSEK).

Finansiell utveckling

Viktiga händelser under perioden
• Genomförd såddinvestering, emission om 10 

265 KSEK.

• Tilläggsbeställningar på SpaceCloud-
produkten till befintlig kund.

• Avstått konsultverksamhet för att fokusera på 
egen produktlansering av IVS för industriell 
robotik vilket medfört omsättningsminskning.

• Genomfört demonstrationer av IVS produkten 
tillsammans med Robotdalen på ABB 
industrirobot.

• Rekrytering av applikationsingenjör.

• Lämnat in en patentansökan kring industriell 
robotik.

• Antagna till ESA BIC Sweden.

Viktiga händelser efter perioden
• Säljchef börjar 1 januari 2017.

• Beslut om att göra Unibap AB till ett publikt 
bolag.

• Rekrytering av utvecklingschef och 
applikationsingenjörer. 

• Beställning från Rymdstyrelsen för 
samfinansierad teknikutveckling för 
SpaceCloud-plattformarna.

• Teckningsoptioner från 
såddfinansieringsrundan i september löses 
och tillför bolaget cirka 12 000 KSEK.

• Ansöker om notering på Nasdaq First North.
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Vi fortsätter att verkställa på bred front och nå våra delmål och bygga ut vårt erbjudande 
inom intelligent automation och robotik, både på jorden och i rymden. Hösten 2016 har varit 
utvecklingsintensiv och fokus har varit på att bredda produktportföljen samt genomföra ett 
flertal kundtester. 

Fokuseringen på egen produktutveckling har gjort att omsättningen minskat med hänvisning att 
vi avstått konsultverksamhet och införandet av affärsstyrningssystem.

Det är glädjande att vi har blivit antagna till Europeiska Rymdstyrelsens företagsinkubator i 
Sverige (ESA BIC Sweden) med placering vid Uppsala Innovation Center. Deltagandet ger tillgång 
till ESAs intellektuella rättigheter och ger ökad exponering inom rymdsegmentet och stärker 
synergierna med industriverksamheten.

Våra SpaceCloud-lösningar fungerar i rymdmiljö och vi har levererat ytterligare system för 
uppsändning. Intresset för vår teknik och produkter är stark och vi har genomfört rekrytering 
av säljchef och ytterligare applikationsingenjör. Testerna av industrirobotikprodukten IVS 
tillsammans med Robotdalen på ABB-robotar har visat att vi kan ta över styrningen på både 
befintliga och framtida installationer.

Likviditetsmässigt ligger vi bättre till än planerat, bland annat för att rekrytering dragit ut på 
tiden samt tillika flytt till större lokaler i Uppsala. Vi har under hösten flyttat till större lokaler i 
Västerås.

Vi ser att vi kan göra skillnad i marknaden genom nya affärsmodeller och tekniksynergier inom 
såväl rymdsystem som industrirobotik. Trenden med ökad automation och intelligent robotik 
går allt snabbare och bristen på säkra sensorer, funktioner och internet-of-thingslösningar i 
branschen är påtaglig vilket gör att vi har en riktig möjlighet att ta en position.

Efter rapportperioden har utestående teckningsoptioner löst och tillfört bolaget 12 MSEK. 

Med tidigare investering om 10 MSEK ökar bolagets sin tillväxttakt och anställer ytterligare 
personal i ledning och ingenjörspoolen för att snabbare nå ut på marknaden.

Uppsala i mars 2017

Fredrik Bruhn

VD har ordet
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1 oktober - 31 december 2016 
Omsättning
Omsättning för perioden oktober - december 
uppgick till 1 098 KSEK, en ökning med cirka 28 
procent jämfört med 856 KSEK motsvarande period 
föregående år. Bolaget har under perioden haft viss 
försäljning, varför omsättningen ökat jämfört med 
motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -1 653 KSEK jämfört 
med -1 173 KSEK för motsvarande period föregående 
år. Årets rörelseresultat inkluderar avskrivningar om 
32 KSEK av immateriella och materiella tillgångar 
(0 KSEK).

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till -1 682 KSEK jämfört 
med -1 190 KSEK för motsvarande period föregående 
år. Finansnetto för perioden uppgick till -29 KSEK 
(-17 KSEK).

Skatt
Bolaget har ej varit föremål för beskattning under 
perioden med hänvisning till periodens resultat.

1 juli - 31 december 2016
Omsättning
Omsättning för perioden juli - december uppgick 
till 2 280 KSEK, en minskning med cirka 47 procent 
jämfört med 4 310 KSEK motsvarande period 
föregående år. Bolaget har under hösten fokuserat 
på produktutveckling och förädling av befintliga 
produkter, varför omsättningen sjunkit jämfört med 
motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -2 027 KSEK jämfört 
med 136 KSEK för motsvarande period föregående 
år. Årets rörelseresultat inkluderar avskrivningar om 
50 KSEK av immateriella och materiella tillgångar 
(0 KSEK). 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till -2 084 KSEK jämfört 
med 113 KSEK för motsvarande period föregående 
år. Finansnetto för perioden uppgick till -57 KSEK 
(-23 KSEK).

Skatt
Bolaget har ej varit föremål för beskattning under 
perioden med hänvisning till periodens resultat.

Kassaflöde och finansiell ställning
Under perioden juli - december var kassaflödet 
från den löpande verksamheten -2 490 KSEK (-750 
KSEK). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 
9 018 KSEK (4 769 KSEK). Bolaget hade vid denna 
tidpunkt utestående lån om 2 400 KSEK (2 400 KSEK). 
Kundfordringarna uppgick till 718 KSEK (396 KSEK). 
Soliditeten var 69 procent (9,69 procent). Det egna 
kapitalet var 7 634 KSEK (397 KSEK), motsvarande 
108,24 SEK per aktie (7,94 SEK). Periodens uppgång 
av likvida medel hänförs framförallt till den emission 
om 10 265 KSEK som genomfördes under perioden, 
samt försäljning av färdiga produkter. 

Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 
perioden juli - december uppgick till 0 KSEK (0 KSEK). 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 
uppgick till 10 KSEK (0 KSEK) och avskrivningarna 
av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 41 
KSEK (0 KSEK). 

Utvecklingsutgifter
Under perioden juli - december 2016 har 533 KSEK 
(0 KSEK) i utvecklingsutgifter aktiverats avseende 
produktutveckling av maskinseendesystem.

Resultat per aktie
Resultat per aktie baseras på resultat efter skatt 
och påverkas såväl av skattekostnader som 
valutakursdifferenser. Resultat per aktie var för 
perioden juli - december -29,54 SEK (1,76 SEK).
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Belopp i KSEK Not
2016-10-01 

- 2016-12-31
2015-10-01 

-  2015-12-31
2016-07-01 

- 2016-12-31
2015-07-01 

- 2015-12-31
2015-07-01 

- 2016-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 363 853 1,274 4,309 7,905

Arbete för egen räkning 264 0 533 0 0

Övriga rörelseintäkter 471 3 473 8 83

Summa rörelseintäkter 1,098 856 2,280 4,317 7,988

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader    1 -2,007 -1,375 -3,194 -3,001 -5,570

Personalkostnader -710 -654 -1,059 -1,155 -2,574

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -32 0 -50 0 -19

Övriga rörelsekostnader -2 0 -3 -25 -25

Summa kostnader -2,751 -2,029 -4,307 -4,181 -8,188

Rörelseresultat -1,653 -1,173 -2,027 136 -200

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande 0 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande -29 -17 -57 -23 -80

Summa resultat från  
finansiella poster -29 -17 -57 -23 -80

Periodens resultat -1,682 -1,190 -2,084 113 -280

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -23.85 -23.80 -29.54 1.76 -2.94

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -23.85 -23.80 -29.54 1.76 -2.94

Antal aktier

Ingående aktie 70,530 50,000 50,000 50,000 50,000

Utgående aktie 70,530 50,000 70,530 50,000 50,000

Genomsnittligt antal aktier 70,530 50,000 60,265 50,000 50,000

Resultat per aktie minskade under perioden juli - december 2016 i samband med genomförd emission.

Resultatrapport
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Belopp i KSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 501 0 0

Patent 75 0 84

Materiella anläggningstillgångar 75 0 84

Summa anläggningstillgångar 651 0 169

Omsättningstillgångar

Färdiga varor 618 0 242

Kortfristiga fordringar 718 396 413

Likvida medel 9,018 4,769 2,774

Summa omsättningstillgångar 10,354 5,165 3,429

Summa tillgångar 11,005 5,165 3,598

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 71 50 50

Fond för utvecklingskostnader 501 0 0

Överkursfond 9,244 0 0

Balanserat resultat -99 235 550

Periodens förlust -2,084 113 -147

Summa eget kapital 7,634 397 453

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0 133 0

Summa obeskattade reserver 0 133 0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2,400 2,400 2,400

Summa långfristiga skulder 2,400 2,400 2,400

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 0 1,597 167

Leverantörsskulder 683 0 126

Övriga skulder 288 638 452

Summa kortfristiga skulder 971 2,235 745

Summa eget kapital och skulder 11,005 5,165 3,598

Balansräkning
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Förändring eget kapital för perioden juli - december 2016

Belopp i KSEK Aktiekapital
Fond för 

utvecklingsutgift Överkursfond

Balanserat resultat 
(inklusive  

periodens resultat)
Summa  

eget kapital

Belopp per 2016-07-01 50 0 0 403 453

Nyemission 21 0 10,244 0 10,265

Emissionskostnader 0 0 -1,000 0 -1,000

Fond för utvecklingsutgifter 0 501 0 -501 0

Periodens resultat 0 0 0 -2,084 -2,084

Belopp per 2016-12-31 71 501 9,244 -2,182 7,634

Förändring eget kapital

Belopp i KSEK
2016-10-01 

- 2016-12-31
2015-10-01 

- 2015-12-31
2016-07-01 

- 2016-12-31
2015-07-01 

- 2015-12-31
2015-07-01 

- 2016-06-30

Ingående eget kapital 50 1,663 453 360 360

Periodens resultat -1,681 -1,190 -2,084 113 168

Nyemission 9,265 0 9,265 0 0

Utdelning 0 -75 0 -75 -75

Utgående eget kapital 7,634 398 7,634 398 453

Förändring eget kapital
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Rapport över kassaflöde

Belopp i KSEK
2016-10-01 

- 2016-12-31
2015-10-01 

- 2015-12-31
2016-07-01 

- 2016-12-31
2015-07-01 

- 2015-12-31
2015-07-01 

- 2016-06-30

Kassaflöde före förändring av 
rörelsekapital -1,650 -1,190 -2,034 113 -261

Förändring av rörelsekapital 134 360 -454 -188 -1,936

Kassaflöde från löpande 
verksamheten -1,516 -830 -2,488 -75 -2,197

Investeringar

Investeringar av 
anläggningstillgångar -264 0 -533 0 -188

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet -264 0 -533 0 -188

Finansiering

Nya långfristiga lån 0 1,400 0 2,400 2,400

Nyemission 0 0 21 0 0

Överkursfond 0 0 9,244 0 0

Aktieägartillskott 0 0 0 0 315

Utdelning 0 -75 0 -75 -75

Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 0 1,325 9,265 2,325 2,640

Periodens kassaflöde -1,780 495 6,244 2,250 255

Likvida medel vid periodens början 10,798 4,275 2,774 2,519 2,519

Likvida medel vid periodens slut 9,018 4,771 9,018 4,769 2,774

Nyckeltal

2016-07-01 
- 2016-12-31

2015-07-01 
- 2015-12-31

2015-07-01 
- 2016-06-30

Nettoomsättning, KSEK 1,274 4,309 7,905

Rörelseresultat, KSEK -2,027 136 -200

Resultat efter finansiella poster, TSEK -2,084 113 -280

Resultat per aktie, SEK -29.54 1.76 -2.94

Eget kapital per aktie, SEK 108.24 7.94 9.06

Rörelsemarginal % -159% 3.16% -2.53%

Soliditet % 69% 9.69% 12.59%

Antal anställda, vid periodens slut 5 3 4

Kassaflöde och nyckeltal
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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.

Närståendetransaktioner
Bolaget har under perioden haft konsulttjänster av följande närståendebolag, Asplund Data AB, 
Bruhnspace AB och Kjell Brunberg AB. Ersättningen under perioden uppgår till 977 KSEK och 
har skett på marknadsmässig grund. Bolaget har ingått ett avtal på marknadsmässig grund om 
försäljning av två prototyper av IVS-produkten med Asplund Data AB för ett belopp om 59 KSEK. 

Not 1
I posten övriga externa kostnader ingår bland annat kostnader för varor, material och legoarbeten, 
lokalkostnader, försäkringar, konsultarvoden, förbrukningsvaror, reklam, PR och trycksaker.

Redovisningsprinciper
Det är första gången 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.

Granskning av delårsrapporten
Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisor. 

Datum för finansiell information
Delårsrapport juli - mars 2016/2017 31 maj 2017 

Bokslutskommuniké juli - juni 2016/2017 7 september 2017

Årsstämma för juli - juni 2016/2017 20 oktober 2017 

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

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Bruhn, CEO

Telefon 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.

Gunnar Bergstedt

Styrelseordförande

Fredrik Bruhn

Vd, styrelseledamot

Lars Asplund

Styrelseledamot

Kjell Brunberg

Styrelseledamot

Håkan Nytorp

Styrelseledamot

Uppsala den 1 mars 2017
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Unibap AB (publ), org.nr 556925-1134

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Unibap AB per 31 december 2016 och den sexmånadersperiod som slutade 
per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 
uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand 
till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 
har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i övrigt har. Vi har av bolagsstämman den 13 januari 2017 valts till revisorer i Unibap AB. Vår 
granskning av delårsrapporten omfattar inte jämförelseperioderna i delårsrapporten.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en 
revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Uppsala den 1 mars 2017

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson

Auktoriserad revisor

Revisorns granskningsrapport
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