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•

Omsättningen minskade under kvartalet med cirka
23 procent till 1 752 KSEK, jämfört med 2 279 KSEK
motsvarande period föregående år.

•

Omsättningen minskade under perioden juli – mars
med cirka 54 procent till 3 026 KSEK jämfört med
6 587 KSEK motsvarande period föregående år.

•

Rörelseresultatet uppgick till -2 075 KSEK jämfört
med -719 KSEK motsvarande kvartal föregående
år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om
13 KSEK avseende immateriella och materiella
anläggningstillgångar.

•

Rörelseresultatet uppgick till -4 102 KSEK jämfört
med -584 KSEK motsvarande period föregående
år. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar om
63 KSEK avseende immateriella och materiella
anläggningstillgångar.

•

Resultatet före skatt uppgick till -2 103 KSEK jämfört
med -748 KSEK motsvarande kvartal föregående år.

•

Resultatet före skatt uppgick till -4 186 KSEK jämfört
med -635 KSEK motsvarande period föregående år.

•

Resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK (-0,40 SEK).

•

Resultat per aktie uppgick till -1,35 SEK (-0,34 SEK).

•

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
för perioden till -21 983 KSEK (-1 807 KSEK).

•

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
till -24 471 KSEK (-1 882 KSEK).
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Viktiga händelser under perioden
•

•

Företaget har i enlighet med sin affärsplan
strategiskt avstått från konsultverksamhet för
att fokusera på egen produktlansering av IVS-70
för industriell robotik. Det har medfört minskad
omsättning och sänkt rörelseresultat.
Beställning från Rymdstyrelsen av anpassad
SpaceCloud-plattform för att bredda
tillämpningsbasen.

•

Fakturering av följdbeställning från Satellogic
avseende SpaceCloud-plattformen.
Beställningarna togs innan noteringen.

•

VINNOVA har beviljat ett demonstratorprojekt
som syftar till att vidareutveckla Unibaps produkt
IVS-70 för industriella tillämpningar.

•

Rekrytering av Mikael Klintberg som sälj- och
kontorschef, samt rekrytering av ytterligare
AI‑utvecklare. LiseLotte Söder, ny CFO, tillträdde
den 3 mars.

•

Företaget har flyttat till nya och större lokaler i
Uppsala.

•

Lösen av teckningsoptioner 20 530 aktier,
motsvarande sammanlagd teckningslikvid om
12 318 KSEK.

•

Företrädesemission av 9 514 aktier till
teckningskurs om 1 SEK per aktie, vilket
motsvarade aktiernas dåvarande kvotvärde,
i syfte att uppnå erforderligt aktiekapital för
ändring av bolagskategori till publikt aktiebolag.

•

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
om 402 626 SEK, tillförda aktiekapitalet från
fritt eget kapital, i syfte att uppnå erforderligt
aktiekapital för ändring av bolagskategori till
publikt aktiebolag.

•

Genomförd split av aktier med förhållandet 37:1
(det vill säga 1 aktie motsvarar 37 nya aktier) i
syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier.

•

Genomförd nyemission av 1 150 000 aktier
motsvarande sammanlagd teckningslikvid om
23 000 KSEK i samband med listning på Nasdaq
First North.

•

Emissionslikvid om 21 612 KSEK är per
balansdagen redovisad som kortfristig fordran.
Likviden inbetalades men bokfördes inte på
företagets bankkonto per balansdagen varför
likvida medel vid periodens slut uppgår till
19 338 KSEK (2 774 KSEK). Emissionslikviden
inkom på företagets bankkonto den första
bankdagen efter balansdagen.

Viktiga händelser efter perioden
•

Oskar Flordal tillträdde som utvecklingschef den
1 maj.

•

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).

•

VD Fredrik Bruhn genomför Eisenhower
Fellowship i USA under sju veckor med fokus på
AI, robotik och automation. Nya kunskaper och
kontakter inom AI-området kommer att förstärka
Unibaps strategi och framtida affärsmöjligheter.
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VD har ordet

Unibaps tredje räkenskapskvartal (januari till mars) har framförallt präglats av noteringen på
Nasdaq First North. Spridningsemissionen övertecknades med 1 543 procent inför noteringen och
kursutvecklingen var omedelbart positiv, vilket var mycket glädjande för hela organisationen.
Det grundläggande arbetet fortgår för att nå våra delmål och bygga ut vårt erbjudande inom intelligent
automation och robotik – både på jorden och i rymden. Våren har varit utvecklingsintensiv med fokus
på att bredda produktportföljen samt att verifiera vår teknologi tillsammans med våra kunder.
Den strategiska fokusering på egen produktutveckling av systemet IVS-70, där vi har avstått från
konsultverksamhet, har medfört att omsättningen minskat i jämförelse med motsvarande period
föregående år.
Under perioden har vi genomfört följdleveranser av SpaceCloud till befintliga kunder och även
mottagit en beställning från Rymdstyrelsen gällande utveckling av nästa generations SpaceCloudlösning. VINNOVA har beviljat två miljoner kronor till ett projekt där vi under det kommande året
ska vidareutveckla vårt intelligenta robotseende för industriella tillämpningar. Intresset för dessa
lösningar är starkt och vi erhåller många offertförfrågningar.
Min rundresa i USA som Eisenhower Fellowship-stipendiat har varit mycket givande. Under sju veckor
har jag genomfört ett hundratal möten med framstående akademier, företag och myndigheter som
arbetar med artificiell intelligens och robotik. Det har resulterat i mängder av nya kontakter och
referenser, samt en ökad förståelse för marknaden och samhällsutvecklingen på kort och långt sikt.
Sammantaget har vi nu en stark kapitalbas som ger oss möjlighet att fullfölja vår affärsplan. Det
innefattar bland annat att fortsätta rekrytera talanger, öka kundbearbetningen samt att intensifiera
produktutvecklingen för att vinna nya affärer.
Uppsala i maj 2017
Fredrik Bruhn
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
1 januari – 31 mars 2017
Omsättning
Omsättning för perioden uppgick till 1 752 KSEK, vilket
innebär en minskning med cirka 23 procent jämfört med
2 279 KSEK motsvarande period föregående år. Företaget
har under perioden avstått från konsultverksamhet och
i stället fokuserat på produktutveckling och förädling av
befintliga produkter, varför omsättningen sjunkit jämfört
med motsvarande period föregående år.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -2 075 KSEK jämfört
med -719 KSEK för motsvarande period föregående år.
Periodens minskade rörelseresultat är dels hänförligt
till beslutet att fokusera på egen produktutveckling
och dels till ökade kostnader i samband med bolagets
notering på First North. Kostnader om 1 969 KSEK
hänförliga till genomförda emissioner har redovisats
direkt mot fritt eget kapital. Årets rörelseresultat
inkluderar avskrivningar om 13 KSEK av immateriella
och materiella tillgångar (9 KSEK).

Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till -4 186 KSEK jämfört
med -635 KSEK för motsvarande period föregående
år. Finansnetto för perioden uppgick till -84 KSEK
(-51 KSEK).

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

Kassaflöde och finansiell ställning
Under perioden juli – mars var kassaflödet från den
löpande verksamheten -24 471 KSEK (-1 882 KSEK)
varav -21 612 KSEK avser kortfristig fordran för
emissionslikvid som inbetalats men inte bokförts på
bankkontot per balansdagen.
Likvida medel uppgick vid periodens slut till
19 338 KSEK (2 774 KSEK). Bolaget hade vid denna
tidpunkt utestående lån om 2 400 KSEK (2 400 KSEK).
Kundfordringarna uppgick till 793 KSEK (167 KSEK).
Soliditeten var 87 procent (-11,09 procent).

Resultat före skatt uppgick till -2 103 KSEK jämfört
med -748 KSEK för motsvarande period föregående år.
Finansnetto för perioden uppgick till -28 KSEK (-28 KSEK).

Det egna kapitalet uppgick till 38 890 KSEK (-350 KSEK),
motsvarande 7,98 SEK per aktie (-0,19 SEK). Periodens
ökning av likvida medel hänförs framförallt till de tre
emissioner om 10 265, 12 318 samt 23 000 KSEK som
genomfördes under perioden.

Skatt

Investeringar

Resultat före skatt

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

1 juli 2016 – 31 mars 2017
Omsättning
Omsättning för perioden juli – december uppgick till
3 026 KSEK, en minskning med cirka 54 procent jämfört
med 6 587 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.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -4 102 KSEK jämfört
med -584 KSEK för motsvarande period föregående år.
Periodens minskade rörelseresultat är dels hänförligt
till beslutet att fokusera på egen produktutveckling
och dels till ökade kostnader i samband med bolagets
notering på First North. Kostnader om 2 969 KSEK
hänförliga till genomförda emissioner har redovisats
direkt mot fritt eget kapital. Årets rörelseresultat
inkluderar avskrivningar om 63 KSEK av immateriella
och materiella tillgångar (9 KSEK).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under
perioden juli – mars uppgick till 75 KSEK (94 KSEK).
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
uppgick till 18 KSEK (0 KSEK) och avskrivningarna av
immateriella anläggningstillgångar uppgick till 45 KSEK
(0 KSEK).

Utvecklingsutgifter
Under perioden juli – mars har 1 239 KSEK (0 KSEK)
i utvecklingskostnader 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 – mars -1,35 SEK (-0,34 SEK).
Beräkning av genomsnittligt antal aktier har justerats
för genomförd split med förhållandet 37:1 avseende
antal aktier i samtliga jämförelseperioder. För perioden
juli 2016 – mars 2017 har antalet aktier viktats per
månad enligt genomförda emissioner.
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Resultaträkning
2017-01-01
- 2017-03-31

2016-01-01
- 2016-03-31

2016-07-01
- 2017-03-31

2015-07-01
- 2016-03-31

2015-07-01
- 2016-06-30

1 752

2 279

3 026

6 587

7 905

706

0

1 239

0

0

78

2

551

10

83

2 536

2 281

4 815

6 598

7 988

-3 650

-2 181

-6 844

-5 181

-5 570

-888

-810

-1 947

-1 965

-2 574

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-13

-9

-63

-9

-19

Övriga rörelsekostnader

-60

0

-63

-25

-25

Summa kostnader

-4 611

-3 000

-8 917

-7 181

-8 188

Rörelseresultat

-2 075

-719

-4 102

-584

-200

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande

-28

-28

-84

-51

-80

Summa resultat från
finansiella poster

-28

-28

-84

-51

-80

-2 103

-748

-4 186

-635

-280

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,56

-0,40

-1,35

-0,34

-0,15

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,56

-0,40

-1,35

-0,34

-0,15

Ingående aktie

2 609 610

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

Utgående aktie

4 871 238

1 850 000

4 871 238

1 850 000

1 850 000

Genomsnittligt antal aktier

3 740 424

1 850 000

3 110 283

1 850 000

1 850 000

Belopp i KSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande

Periodens resultat

Antal aktier
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Balansräkning
Belopp i KSEK

2017-03-31

2016-03-31

2016-06-30

1 207

0

0

70

89

84

Materiella anläggningstillgångar

141

89

84

Finansiell anläggningstillgång

275

0

0

1 694

178

169

564

0

242

Kortfristiga fordringar

23 161

203

413

Likvida medel

19 338

2 774

2 774

Summa omsättningstillgångar

43 062

2 977

3 429

Summa tillgångar

44 756

3 155

3 598

659

50

50

1 207

0

0

40 895

0

0

315

235

550

Periodens förlust

-4 186

-635

-147

Summa eget kapital

38 890

-350

453

Periodiseringsfond

0

133

0

Summa obeskattade reserver

0

133

0

Skulder till kreditinstitut

2 400

2 400

2 400

Summa långfristiga skulder

2 400

2 400

2 400

0

545

167

Leverantörsskulder

2 275

0

126

Övriga skulder

1 192

427

452

Summa kortfristiga skulder

3 467

972

745

44 756

3 155

3 598

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Överkursfond
Balanserat resultat

Obeskattade reserver

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

Summa eget kapital och skulder
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Förändring eget kapital
Förändring av eget kapital för perioden juli 2016 – mars 2017
Belopp i KSEK

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgift

Aktieägartillskott

Balanserat resultat
(inkl periodens
Överkursfond
resultat)

Summa eget
kapital

315 000

87 626

452 626

Belopp per 2016-07-01

50 000

Nyemission

20 530

10 244 470

10 265 000

Teckningsoption

20 530

12 297 470

12 318 000

Nyemission

9 514

9 514

Fondemisson

402 626

-402 626

0

Nyemission

155 507

22 844 493

23 000 000

-2 969 434

-2 969 434

Emissionskostnader
Fond för
utvecklingsutgifter

1 207 224

-1 119 598

Periodens resultat
Belopp per 2017-03-31

658 707

1 207 224

315 000

40 894 775

-87 626

0

-4 186 287

-4 186 287

-4 186 287

38 889 419

Förändring eget kapital
2017-01-01
- 2017-03-31

2016-01-01
- 2016-03-31

2016-07-01
- 2017-03-31

2015-07-01
- 2016-03-31

2015-07-01
- 2016-06-30

7 634

398

453

360

360

Periodens resultat

-2 103

-748

-4 186

-635

168

Nyemission

33 359

42 623

0

0

-75

-75

38 890

-350

453

Belopp i KSEK

Ingående eget kapital

Utdelning
Utgående eget kapital
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38 890

-350

Kassaflöde och nyckeltal
Rapport över kassaflöde
2017-01-01
- 2017-03-31

2016-01-01
- 2016-03-31

2016-07-01
- 2017-03-31

2015-07-01
- 2016-03-31

2015-07-01
- 2016-06-30

-2 090

-738

-4 123

-625

-261

Förändring av rörelsekapital

-19 893

-1 069

-20 348

-1 257

-1 936

Kassaflöde från löpande
verksamheten

-21 983

-1 807

-24 471

-1 882

-2 197

Investeringar av
anläggningstillgångar

-1 056

-188

-1 588

-188

-188

Kassaflöde från
investeringsverksamhet

-1 056

-188

-1 588

-188

-188

0

0

0

2 400

2 400

186

0

206

0

0

33 174

0

42 417

0

0

Aktieägartillskott

0

0

0

0

315

Utdelning

0

0

0

-75

-75

Kassaflöde från
finansieringsverksamhet

33 359

0

42 623

2 325

2 640

Periodens kassaflöde

10 320

-1 995

16 564

255

255

9 018

4 769

2 774

2 519

2 519

19 338

2 774

19 338

2 774

2 774

2016-07-01
- 2017-03-31

2015-07-01
- 2016-03-31

2016-06-30

3 026

6 587

7 905

-4 102

-584

-200

-1,35

-0,34

-0,15

7,98

-0,19

0,25

-136%

-8,86%

-2,53%

87%

-11,09%

12,59%

7

5

4

Belopp i KSEK

Kassaflöde före förändring av
rörelsekapital

Investeringar

Finansiering
Nya långfristiga lån
Nyemission
Överkursfond

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal

Nettoomsättning, kSEK
Rörelseresultat, kSEK
Resultat per aktie, kr

Eget kapital per aktie, kr
Rörelsemarginal %
Soliditet %
Antal anställda, vid periodens slut
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Övriga upplysningar
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 närstående företag, har förekommit under rapportperioden,
dessutom har sedvanlig reseersättning utgått till styrelsen.

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).

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

Datum för finansiell information
Bokslutskommuniké juli – juni 2016/2017
Årsstämma för juli – juni 2016/2017

7 september 2017
20 oktober 2017

Denna delårsrapport, liksom ytterligare information finns tillgänglig på Unibaps hemsida, unibap.com.
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Bruhn, VD Tel. 0707-83 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.
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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.

Uppsala den 31 maj 2017

Gunnar Bergstedt

Fredrik Bruhn

Lars Asplund

Styrelseordförande

VD, styrelseledamot

Styrelseledamot

Kjell Brunberg

Håkan Nytorp

Styrelseledamot

Styrelseledamot
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