
Unibap AB (publ) · Delårsrapport 2017/2018 · kvartal 1

Unibap AB (publ)
Delårsrapport kvartal 1

1 juli – 30 september 2017



2Unibap AB (publ) · Delårsrapport 2017/2018 · kvartal 1

Första kvartalet,  
1 juli – 30 september 2017
• Nettoomsättning 593 KSEK (911)

• Rörelsens kostnader 5 072 KSEK (1 547)

• Resultat efter finansiella poster -2 917 KSEK (-393)

• Resultat per aktie, före och efter utspädning,  
-0,60 SEK (-0,21)

• Periodens kassaflöde -2 913 KSEK (8 023)

Viktiga händelser under perioden 
1 juli – 30 september 2017

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

• Deltagande på flertalet mässor och utställningar 
för att skapa nya samarbeten.

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

• Ny Head of Operations tillträdde den 1 
september.

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

Viktiga händelser efter 
rapportperiodens slut

• Följdbeställning på SpaceCloud-produkter från 
Satellogic.

• Avsiktsförklaring med Tyvak International SRL 
om intelligent informationsbearbetning på 
satellitsystem.

• Fortsatt arbete med utveckling av 
pilotdemonstratorer av automatisk montering 
med industrirobotar inom projektet 
”Perfect View”. Testning av hela kedjan av 
programmeringsfri styrning utifrån CAD-
modellering på ABB-robot.

• Unibap har deltagit vid flera mässor och 
utställningar, bland annat Web Summit 2.0 där 
VD Fredrik Bruhn var inbjuden talare.

• Unibaps teknik har uppmärksammats i press, 
fackmedia samt nationell TV.

• Fortsatt rekrytering inom bildanalys och AI.

• Vid ordinarie årsstämma den 20 oktober fick 
styrelsen förstärkning genom att Hans Enocson 
valdes till ny styrelseordförande och Ingrid 
Engström till ny styrelseledamot.

• Avsiktsförklaring med Ekobot AB avseende 
investering och produktutveckling.

• Vinnare av Subcontractor Jumpstart, tävling 
som arrangeras av Teknikföretagen, Elmia 
Subcontractor och Mjärdevi Science Park.
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Nu är hösten här på norra halvklotet och Unibap 
presenterar den fjärde rapporten till marknaden sedan 
börsintroduktionen. 

Inom vårt affärsområde Rymd och övervakning ser vi en 
snabb ökning av intresset för intelligent informations-
bearbetning. Efterfrågan drivs av de kommande 
satsningarna på konstellationer av småsatelliter med 
lokal värdeförädling och inte minst autonom styrning 
och planering. Inom ramen för detta har vi tagit emot 
flera beställningar av våra SpaceCloud-lösningar inom 
bland annat rymdbaserat precisionsjordbruk. 

Utvärderingen av SpaceCloud, som har genomförts 
tillsammans med Orbit Logic och amerikanska 
flygvapnet (AFRL), har gått över förväntan. Anpassningen 
av Orbit Logics mjukvara för ”autonomous satellite 
constellation fleet management” slutfördes på 
mindre än två arbetsdagar och levererades under 
hösten till AFRL för funktionstester. Dessa resultat 
skapar ytterligare möjligheter eftersom Unibap nu 
tillhandahåller en av mycket få rymdgodkända AI-
serverlösningar.

Tack vare goda vitsord om våra lösningars prestanda 
och drifttid i rymden så har vi tagit emot förfrågningar 
om OEM-lösningar från satellitintegratörer och 
tjänsteleverantörer. Den nyligen offentliggjorda 
avsiktsförklaringen med Tyvak International är ett 
exempel på möjliga säljkanaler. Vidare väcker vår Deep 
Delphi-arkitektur stort intresse inom ramen för de 
forskningsprojekt som vi deltar i.

Inom våra affärsområden Intelligent automation och 
Automatiserad kvalitetssäkring ser vi stora framsteg 
i de pilotprojekt som genomförs med industriella 
kunder samt inom vår egen produktutveckling (det 
VINNOVA-finansierade projektet Perfect View). Vi testar 
för fullt vår programmeringsfria industrirobotstyrning 
– en CAD-modell överförs till IVS-70 som tar över 
robotstyrningen utan andra tillägg. I nuläget genomför vi 
tillsammans med Robotdalen tester på en ABB-robot i 
våra lokaler i Västerås. Vi kommer även att ingå i ett stort 
forskningsprojekt inom ”Robotlyftet” tillsammans med 
bland andra Swerea, ABB Robotics och Robotdalen. 

Vi kommer inom kort att påbörja tester mot andra 
industrirobottillverkares lösningar, som till exempel 
Universal Robots, Yaskawa och KUKA. Vår IVS-lösning 
är den första på marknaden som tar över styrningen 
av robotar utan att lägga till datorer eller andra 
tillbehör i styrskåp. Eftersom IVS-lösningarna är 
”självständiga” med egen AI-förmåga (Edge computing), 
så finns det goda förutsättningar och stor potential i 
direktsamverkande med industriella systemlösningar, 
till exempel GE Predix, ABB Ability, Siemens MindSphere 
och IBM Watson.

VD har ordet

Inom kvalitetssäkring genomför vi flera pilotprojekt med 
stora internationella företag. Förstudierna uppvisar 
lovande resultat som vi hoppas kunna ta vidare till 
större pilotinstallationer och så småningom tillväxt i 
mjukvarulicenser när vi skalar upp.

Vi ser en ökning av offertförfrågningar inom företagets 
samtliga affärsområden och inom kombinationsaffärer 
mellan robotik och kvalitetssäkring.

Unibap fortsätter växa som organisation med rekrytering 
av medarbetare för vår AI- och bildanalysförmåga. 
Västeråskontoret kommer innan jul att flytta till nya 
lokaler för att bland annat få ett större demorum, 
bättre utrymmen för pilotinstallationer samt fler 
kontorsplatser.

Marknaden bedöms öka för varje kvartal. De 
förändringar som AI och robotik erbjuder börjar slå 
igenom stort. I juli skrev EY i en rapport för Shared 
Services & Outsourcing Network (SSON) att intelligent 
processautomation rör sig med ljusets hastighet 
men att det är svårt för många företag att hitta rätt 
implementeringsmodell eftersom de inte har rätt intern 
kompetens. Här bidrar Unibap med en affärsmodell 
som erbjuder AI-lösningar utan att ställa krav på stora 
förändringar av befintliga system.

Vi noterar även den svenska regeringens ambition att 
satsa hundratals miljoner i sin budget för ett utvidgat 
”Robotlyft”. Syftet är att öka implementeringstakten av 
smart automation i svensk industri – positivt!

Uppsala i november 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. Unibaps 
SpaceCloud-lösningar för rymdtillämpningar erbjuder 
även intelligent dataanalys mot olika typer av sensorer.

Unibaps verksamhet
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Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för perioden juli – september uppgick 
till 593 KSEK, vilket innebär att den minskade med 
cirka 35 procent jämfört med 911 KSEK motsvarande 
period föregående år. Unibap har under perioden 
avstått från konsultverksamhet och 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 989 KSEK (269).

Övriga intäkter om 601 KSEK (2) avser ersättning för 
arbete i innovationsprojekt där Unibap står för en del av 
kostnaden.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 5 072 KSEK, jämfört 
med 1 547 KSEK motsvarande period föregående 
år, varav övriga externa kostnader 3 130 (1 187), 
personalkostnader 1 866 (349), avskrivningar 13 (9) samt 
övriga rörelsekostnader 63 (1). De ökade kostnaderna är 
i huvudsak hänförliga till att antalet resurser ökat med 
såväl anställd personal som externa konsulter.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -2 889 KSEK jämfört 
med -365 KSEK för motsvarande period föregående 
år. Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 917 
KSEK jämfört med -393 KSEK för motsvarande period 
föregående år. Finansnetto för perioden uppgick till -28 
KSEK (-28).

Skatt
Unibap hade vid föregående räkenskapsårs utgång 
2017-06-30 ett upparbetat skattemässigt underskott 
om 7 053 KSEK, vilket inte har aktiverats.

Finansiell utveckling 
Första kvartalet 1 juli – 30 september 2017

Kassaflöde och finansiell ställning
Under perioden var kassaflödet från den löpande 
verksamheten -1 923 KSEK (-973), från investerings-
verksamheten -989 (-269) samt från finansierings-
verksamheten 0 (9 265). Periodens totala kassaflöde var 
-2 913 (8 023). Likvida medel uppgick vid periodens slut 
till 32 836 KSEK (10 798).

Investeringar
Under perioden har Unibap investerat 0 SEK (0) i 
materiella anläggningstillgångar och 989 KSEK (269) i 
produktutveckling.

Resultat per aktie
Resultat per aktie var för perioden -0,60 SEK (-0,21).
Beräkning av genomsnittligt antal aktier har justerats 
för genomförd split med förhållandet 37:1 avseende 
antal aktier i samtliga jämförelseperioder.
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Belopp i KSEK 2017-07-01 - 2017-09-30 2016-07-01 - 2016-09-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 593 911 3 658

Aktiverat arbete för egen räkning 989 269 2 324

Övriga rörelseintäkter 601 2 1 147

Summa rörelseintäkter 2 183 1 182 7 129

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader    -3 130 -1 187 -10 186

Personalkostnader -1 866 -349 -3 640

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -13 -9 -76

Övriga rörelsekostnader -63 -1 -130

Summa rörelsekostnader -5 072 -1 547 -14 032

Rörelseresultat -2 889 -365 -6 903

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande poster -28 -28 -112

Summa resultat från  
finansiella poster -28 -28 -112

Periodens resultat -2 917 -393 -7 016

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,60 -0,21 -1,98

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,60 -0,21 -1,98

Antal aktier

Ingående aktier 4 871 238 1 850 000 1 850 000

Utgående aktier 4 871 238 1 850 000 4 871 238

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

Resultaträkning i sammandrag
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Belopp i KSEK 2017-09-30 2016-09-30 2017-06-30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3 281 269 2 292

Patent 61 80 66

Materiella anläggningstillgångar 124 80 133

Finansiell anläggningstillgång 275 0 275

Summa anläggningstillgångar 3 742 428 2 766

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 1 136 421 638

Kortfristiga fordringar 487 452 2 295

Likvida medel 32 836 10 798 35 749

Summa omsättningstillgångar 34 459 11 671 38 682

Summa tillgångar 38 201 12 099 41 447

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 659 50 659

Fond för utvecklingskostnader 3 281 0 2 292

Överkursfond 42 014 9 265 42 014

Balanserat resultat -9 894 403 -1 890

Periodens förlust -2 917 -393 -7 016

Summa eget kapital 33 143 9 325 36 060

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 99 0

Leverantörsskulder 1 895 189 1 008

Övriga skulder 762 86 1 979

Summa kortfristiga skulder 2 658 374 2 987

Summa eget kapital och skulder 38 201 12 099 41 447

Balansräkning i sammandrag
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Förändring av eget kapital i sammandrag

Belopp i KSEK 2017-07-01 - 2017-09-30 2016-07-01 -    2016-09-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Ingående eget kapital 36 060 453 453

Periodens resultat -2 917 -393 -7 015

Nyemission 0 9 265 42 623

Utgående eget kapital 33 143 9 325 36 060

Kassaflöde i sammandrag

Belopp i KSEK 2017-07-01 - 2017-09-30 2016-07-01 - 2016-09-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Kassaflöde före förändring av 
rörelsekapital -2 904 -383 -6 939

Förändring av rörelsekapital 980 -590 -36

Kassaflöde från löpande verksamheten -1 923 -973 -6 975

Investeringar

Investeringar av anläggningstillgångar -989 -269 -2 673

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet -989 -269 -2 673

Finansiering

Nyemission 0 9 265 45 593

Emissionsutgifter 0 0 -2 969

Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 0 9 265 42 623

Periodens kassaflöde -2 913 8 023 32 975

Likvida medel vid periodens början 35 749 2 774 2 774

Likvida medel vid periodens slut 32 836 10 798 35 749

Nyckeltal

2017-07-01 - 2017-09-30 2016-07-01 - 2016-09-30 2016-07-01 - 2017-06-30

Nettoomsättning, kSEK 593 911 3 658

Rörelseresultat, kSEK -2 889 -365 -6 903

Resultat per aktie, kr -0,60 -0,21 -1,98

Eget kapital per aktie, kr 6,80 0,25 7,40

Rörelsemarginal % -487 % -40 % -189 %

Soliditet % 87 % 77 % 87 %

Antal anställda, vid periodens slut 11 3 9



9Unibap AB (publ) · Delårsrapport 2017/2018 · kvartal 1

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
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:2 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående period.

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 efter varje genomförd nyemission gånger antal månader som 
respektive antal aktier varit utestående. Det historiska antalet aktier har även justerats för genomförd split med 
förhållandet 37:1, det vill säga 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
Delårsrapport juli – december 2017 ....................15 februari 2018 
Delårsrapport juli 2017 – mars 2018 ...................23 maj 2018 
Bokslutskommuniké juli 2017 – juni 2018 ..........6 september 2018

Denna delårsrapport, 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 delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Hans Enocson

Styrelsens ordförande

Gunnar Bergstedt

Styrelseledamot

Håkan Nytorp

Styrelseledamot

Ingrid Engström

Styrelseledamot

Fredrik Bruhn

VD, Styrelseledamot

Uppsala den 22 november 2017
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