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Stark expansion
Årets som gått har präglats av stark expansion, 
fortsatt uppbyggnad av organisationen, intensiv 
produktutveckling samt inte minst nya kundkontakter 
och samarbeten. Vi har rekryterat flera nya medarbetare 
och flyttat till nya lokaler. Allt sammantaget har vi nu 
ett mycket bra utgångsläge för att driva på mot våra 
långsiktiga affärsmål och fortsätta leverera i enlighet 
med de planer som kommunicerades i samband med 
börsnoteringen på Nasdaq First North i mars.

Under våren har jag 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.

Teknisk utveckling
Unibap har enligt plan fortsatt att utveckla plattformen 
Deep Delphi som tillsammans med våra produkter 
IVS och SpaceCloud utgör en IT-baserad affärsmodell 
med smarta moduler för ökad flexibilitet och minskad 
slutkundsprogrammering. Därtill har vi släppt den 
industriella versionen av IVS-70 i förproduktion och 
levererat till partner och pilotprojekt. Under perioden har 
vi även implementerat vår molntjänst för automatiskt 
underhåll och AI-optimering.

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.

Unibaps marknader
Marknaden för kombinationen av robotik, automation 
och artificiell intelligens är betydande. Enligt McKinsey 
(MGI) investerades det under 2016 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. Enligt International 
Robotics Federation (IFR) bedömdes Kina ha en operativ 
installerad bas av industrirobotar på 340 000 enheter 
i slutet av 2016 med en årlig ökning på 87 000 robotar 
med en exponentiell tillväxt. 

En industriell robotboom förväntas år 2019 då den 
installerade basen av industrirobotar förutspås ligga 
på 2,6 miljoner enheter globalt. Huvuddelen av dessa 

VD har ordet

robotar kommer att sakna resonerande seendesystem 
och stöd för smarta fabriker. Unibap satsar på att vara 
leverantörsoberoende genom att erbjuda inbyggd 
intelligens och beslutsstöd, vilket i sin tur gör det möjligt 
att samverka med olika robottillverkares styrsystem 
med hjälp av olika mjukvarumoduler.

Automatisering av precisionsjordbruk är högaktuellt 
med incitament som ökad flexibilitet, högre kvalitet och 
bättre tillgänglighet. Robotar kan exempelvis möjliggöra 
segmenterad skördning där frukter för olika marknader 
plockas vid rätt tillfälle för att inkludera mognad under 
transport. Behovet av besprutning kan minskas med 
hjälp av automatiserad, mekanisk borttagning av 
skadade plantor och ogräs.

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 vågar säga att vi har en kraftfull lösning som tydligt 
utmanar befintliga arbetssätt och som möjliggör nya 
affärsmodeller inom våra målsegment.

Nya talanger
Vi fortsätter att växa som organisation med rekrytering 
av medarbetare för fortsatt utveckling av bland annat 
vår AI- och bildanalysförmåga. Vår utvecklingschef 
tillträdde den 1 maj och efter periodens slut har vi 
rekryterat Head of communication, Head of operation 
samt tre utvecklingsingenjörer. Vi konstaterar att vi 
är attraktiva som arbetsgivare och bedömer att vi kan 
fortsätta locka talanger till bolaget.
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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 
rymdapplikationer, med intelligent dataanalys mot olika 
typer av sensorer.
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Ledning

Fredrik Bruhn, VD

Fredrik är entreprenör och 
adjungerad professor i robotik 
och avionik vid Mälardalens 
högskola. Han har en bakgrund 
inom rymdindustrin, bland 
annat som gästforskare vid 
Nasa. Fredrik är mottagare av 
Eisenhower Fellowship 2017.

LiseLotte Söder, CFO

LiseLotte är auktoriserad 
redovisningskonsult och 
certifierad controller. Hon 
har flera styrelseuppdrag 
och har tidigare varit 
redovisningsansvarig på Beijer 
Alma AB.

Lars Asplund, CSO

Lars är entreprenör och robotik-
professor vid Mälardalens 
högskola med fokus på bland 
annat intelligenta vision-
system. Han har skrivit tio 
läroböcker i elektronik och 
robotik.

Mikael Klintberg, 
försäljningschef

Mikael har tidigare varit 
processledare för Automation 
Region, en VINNVÄXT-miljö 
inom digitalisering, automation 
och robotik. Han har också haft 
en mångårig karriär på ABB, 
med ledande positioner inom 
försäljning och marknadsföring.

Lena W Jansson, 
kommunikations- 
och HR-chef

Lena har internationell 
erfarenhet från arbete med 
startup och rekrytering. 
Hon kommer närmast från 
tjänsten som chef för digital 
kommunikation vid Uppsala 
kommun.

Karolina Bruhn, Head 
of operations

Karolina har arbetat som CFO 
i Bruhnspace AB sedan år 
2012, och som CFO i Unibap 
åren 2013 till 2017. Hon 
har en magisterexamen i 
företagsekonomi från Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Ultuna.

Oskar Flordal, 
utvecklingschef

Oskar kommer närmast från 
det globala hårdvaruföretaget 
ARM, där han under de 
senaste åren har arbetat som 
modularkitekt med ansvar för 
bland annat bildkomprimering 
i grafikprocessorn. Han är 
civilingenjör i datateknik 
med examen från Linköpings 
universitet.
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Styrelse

Kjell Brunberg, 
styrelseledamot

Kjell har mångårig erfarenhet 
inom inbyggda system och 
har stor kunskap kring 
datorkonstruktion för 
industriella miljöer. Han är 
före detta VD och grundare för 
Hectronic AB som såldes till 
Acal plc år 2011.

Lars Asplund, CSO

Lars är entreprenör och robotik-
professor vid Mälardalens 
högskola med fokus på bland 
annat intelligenta vision-
system. Han har skrivit tio 
läroböcker i elektronik och 
robotik.

Gunnar Bergstedt, 
Styrelseordförande

Gunnar är privat investerare 
och organisationsutvecklare. 
Han driver Aduno AB som 
investerar i privatägda bolag 
och arbetar aktivt med 
organisationsutveckling, tillväxt 
och finansiering.

Håkan Nytorp, 
styrelseledamot

Håkan var chef för ABB:s 
svenska division för process-
automation fram till 2015. Han 
har tidigare varit ordförande 
för Automation Region samt 
VINNOVA:s strategiska 
innovationsprogram PiiA.

Fredrik Bruhn, VD

Fredrik är entreprenör och 
adjungerad professor i robotik 
och avionik vid Mälardalens 
högskola. Han har en bakgrund 
inom rymdindustrin, bland 
annat som gästforskare vid 
Nasa. Fredrik är mottagare av 
Eisenhower Fellowship 2017.
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Styrelsen och verkställande direktören för Unibap AB (publ) får härmed avge årsredovisning för  
räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten

Unibap AB (publ) erbjuder tåliga, inbyggda, intelligenta maskinseendesystem som möjliggör flexibel och effektiv 
användning av robotar. Företagets 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.

Unibap har, utifrån den strategiska planen att dela grundplattformen inom områden med överlappande kravbilder, valt 
att fokusera på tre huvudaffärsområden:

• Intelligent automation

• Automatiserad kvalitetssäkring

• Rymd och övervakning

Företaget 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 dataanlys mot olika typer av sensorer.

Unibap har kontor centralt beläget i Uppsala och Västerås. Företaget har sitt säte i Uppsala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Företaget har under året namnändrat från Unibap AB till Unibap AB (publ).

Företaget genomförde i september 2016 en riktad nyemission om 20 530 aktier till en teckningskurs om 500 SEK per 
aktie, vilket motsvarade en sammanlagd teckningslikvid om 10 265 000 SEK. I samband med nyemissionen tecknades 
optioner till en teckningskurs om 600 SEK per aktie vilka emitterades i januari 2017 till en sammanlagd teckningslikvid 
om 12 318 000 SEK. I januari 2017 genomfördes även en företrädesemission av 9 514 aktier till en teckningskurs om 
1 SEK per aktie, vilket motsvarade aktiernas dåvarande kvotvärde, samt en fondemission där 402 626 SEK överfördes 
från fritt eget kapital till aktiekapital, i syfte att uppnå erforderligt aktiekapital för ändring av bolagskategori till publikt 
aktiebolag. Under januari genomfördes även en split av totalt antal aktier 100 574 st med förhållandet 37:1, i syfte att 
uppnå ett ändamålsenligt antal aktier.

Räkenskapsåret har dock framförallt präglats av företagets notering på Nasdaq First North. Styrelsen beslutade den 
2 mars 2017 om nyemission av högst 1 150 000 nya aktier med stöd av bemyndigande från extra årsstämma den 13 
januari 2017.

Emissionsbeslutet löd enligt följande; “rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt tillkomma allmänheten och institutionella investerare i länder där erbjudandet att teckna aktier i 
företaget inte förutsätter några registrerings- eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Befintliga 
aktieägare ska äga rätt att teckna aktier i nyemissionen utan stöd av företrädesrätt.” Skälet till avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt var att uppnå erforderlig ägarspridning i företaget inför den planerade listningen 
på Nasdaq First North, att bredda och stärka ägarkretsen samt i övrigt stärka företagets finansiella ställning. 
Teckningskursen var 20 SEK per aktie och fastställdes på grundval av styrelsens samlade bedömning av företagets 
marknadsvärde utifrån ett antal faktorer, däribland antaganden om Unibaps framtidsutsikter, prissättning vid 
tidigare genomförda investeringar i företaget samt mottagandet hos kvalificerade investerare som beretts möjlighet 
att utvärdera erbjudandet innan teckningskursen per aktie fastställts. Spridningsemissionen övertecknades 16 
gånger och kursutvecklingen var omedelbart positiv. Totalt har företagets aktiekapital ökat med 608 707 SEK och 
antalet aktier har ökat med 4 821 238 st under året. Mangold Fondkommission AB är företagets Certified Adviser och 
likviditetsgarant.
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Det grundläggande arbetet fortgår för att nå delmål och bygga ut företagets erbjudande inom intelligent automation 
och robotik både på jorden och i rymden. Våren 2017 har varit utvecklingsintensiv med fokus på att bredda 
produktportföljen samt att verifiera Unibaps teknologi.

Unibap har i enlighet med sin affärsplan strategiskt avstått från konsultverksamhet för att fokusera på egen 
produktlansering av IVS-70 för industriell robotik. Denna medvetna satsning har medfört minskad omsättning 
och sänkt rörelseresultat. Bland annat har lansering skett av en animation med systemet IVS-70 vilken illustrerar 
tillämpningen ”borra”, samt att industrialiseringsprocessen har startats för 0-serieproduktion av systemet IVS-70. De 
innovationsprojekt som Unibap leder och deltar i fortskrider enligt plan. 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Marknaden för artificiell intelligens 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 företaget till en IT-baserad affärsmodell som erbjuder smarta moduler (appar) för ökad flexibilitet 
och minskad slutkundsprogrammering.

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

Forskning och utveckling

Unibap bedriver systematisk egen forskning och utveckling för att ta fram nya kommersiella produkter med 
kvalificerad personal, bestående av forskare och ingenjörer. Under året har Unibap fortsatt sin kvalificerade forskning 
och utveckling inom företages affärsinriktningar intelligent automation, automatiserad kvalitetssäkring samt rymd 
och övervakning. Utvecklingskostnaderna har intensifierats i takt med att fler personer anställts under året men 
verksamheten är fortfarande i en uppstartsfas varför det är svårbedömt hur stor andel av totala rörelsekostnader som 
avser forskning och utveckling.
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Flerårsöversikt (TSEK)
2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Nettoomsättning 3 658 7 905 3 241 231

Resultat efter finansiella poster -7 016 -280 532 3

Balansomslutning 41 447 3 598 4 508 115

Soliditet (%) 87 13 10 44

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Antal utestående aktier var per balansdagen 4 871 238 st B-aktier.

Aktiekapital Fond för  
utvecklingsutgifter

Överkursfond Balanserat 
resultat

Årets  
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 50 000 0 0 549 761 -147 135 452 626

Nyemission 608 707 2 292 151 42 014 373 -2 292 151 0 42 623 080

Disposition enligt beslut av  
årets årsstämma  0  0 0 -147 135 147 135 0

Årets resultat     -7 015 532 -7 015 532

Belopp vid årets utgång 658 707 2 292 151 42 014 373 -1 889 525 -7 015 532 36 060 174

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 315 000 kr (315 000).

Årsstämma för räkenskapsåret 2016/2017 kommer att hållas den 20 oktober 2017 kl 09.30 i Uppsala.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Ansamlad förlust -1 889 525

Överkursfond 42 014 373

Årets förlust -7 015 532

33 109 316

disponeras så att:  
i ny räkning överföres 33 109 316

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande  
resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning

Not 2016-07-01 
- 2017-06-30

2015-07-01 
- 2016-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 657 868 7 904 906

Aktiverat arbete för egen räkning 2 323 577 0

Övriga rörelseintäkter 2 1 147 394 83 043

Summa rörelseintäkter 7 128 839 7 987 949

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -10 185 771 -5 569 935

Personalkostnader 5 -3 640 145 -2 574 473

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -76 389 -18 750

Övriga rörelsekostnader -129 955 -25 308

Summa rörelsekostnader -14 032 260 -8 188 467

Rörelseresultat -6 903 421 -200 517

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 30 71

Räntekostnader och liknande resultatposter -112 141 -79 689

Summa finansiella poster -112 111 -79 618

Resultat efter finansiella poster -7 015 532 -280 135

Bokslutsdispositioner 6 0 133 000

Resultat före skatt  -7 015 532 -147 135

Årets resultat  -7 015 532 -147 135

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,98 -0,15

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,98 -0,15
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Balansräkning

Not 2017-06-30 2016-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 7 2 292 151 0

Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 8 65 625 84 375

Summa immateriella anläggningstillgångar 2 357 776 84 375

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 9 132 793 84 375

Summa materiella anläggningstillgångar  132 793 84 375

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar 10 275 000 0

Summa finansiella anläggningstillgångar  275 000 0

Summa anläggningstillgångar  2 765 569 168 750

Omsättningstillgångar

Varulager 11   

Färdiga varor och handelsvaror  637 879 241 585

Summa varulager  637 879 241 585

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  1 296 171 389 311

Övriga fordringar  321 014 101

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 677 829 24 047

Summa kortfristiga fordringar  2 295 014 413 459

Kassa och bank  35 748 928 2 773 995

Summa omsättningstillgångar  38 681 821 3 429 038

Summa tillgångar  41 447 390 3 597 788
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Not 2017-06-30 2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 13

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  658 707 50 000

Fond för utvecklingsutgifter  2 292 151 0

Summa bundet eget kapital  2 950 858 50 000

Fritt eget kapital    

Överkursfond  42 014 373 0

Balanserad vinst eller förlust  -1 889 525 549 761

Årets resultat  -7 015 532 -147 135

Summa fritt eget kapital  33 109 316 402 626

Summa eget kapital  36 060 174 452 626

Långfristiga skulder 14   

Skulder till kreditinstitut  2 400 000 2 400 000

Summa långfristiga skulder  2 400 000 2 400 000

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder  0 166 950

Leverantörsskulder  1 007 777 126 186

Aktuella skatteskulder  14 774 120 806

Övriga skulder  251 614 225 840

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 713 051 105 380

Summa kortfristiga skulder  2 987 216 745 162

Summa eget kapital och skulder 41 447 390 3 597 788
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Kassaflödesanalys

Not 2016-07-01 
- 2017-06-30

2015-07-01 
- 2016-06-30

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -6 903 421 -200 517

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  76 389 18 750

Erhållen ränta  30 71

Erlagd ränta  -112 141 -79 689

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  -6 939 143 -261 385

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet    

Förändring av varulager och pågående arbete  -396 294 -241 585

Förändring av kortfristiga fordringar  -1 881 556 1 575 543

Förändring av kortfristiga skulder  2 242 054 -3 269 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 974 939 -2 197 387

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 7, 8 -2 323 577 -93 750

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9 -74 631 -93 750

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 10 -275 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 673 208 -187 500

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  45 592 514 0

Utgifter för nyemission  -2 969 434 0

Upptagna lån  0 2 400 000

Utbetald utdelning  0 -75 000

Erhållna aktieägartillskott  0 315 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  42 623 080 2 640 000

Årets kassaflöde  32 974 933 255 113

Likvida medel vid årets början  2 773 995 2 518 882

Likvida medel vid årets slut  35 748 928 2 773 995
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Övergången har 
gjorts enligt föreskrifterna i K3 och har inte påverkat 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. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras 
eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt redovisas 
det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.

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.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Utgifter avseende internt upparbetade utvecklingsprojekt balanseras som immateriella tillgångar i den omfattning 
som dessa utgifter med hög säkerhet förväntas generera framtida ekonomiska fördelar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsperiod tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 10 år

Patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Noter
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Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Not 2 Offentliga bidrag
Avser ersättning i sökta innovationsprojekt där innovationsprogrammen ersätter max 50% av beräknade 
projektkostnader, vilken redovisas som övrig intäkt. Intäkten periodiseras utifrån nedlagda kostnader i projektet.

Not 3 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 458 046 (227 316) kronor.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2016-07-01 
- 2017-06-30

2015-07-01 
- 2016-06-30

Inom ett år 574 227 123 000

Senare än ett år men inom fem år 1 221 089 0

Senare än fem år 0 0

 1 795 316 123 000

Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.

2016-07-01 
- 2017-06-30

2015-07-01 
- 2016-06-30

Ernst & Young AB   

Revisionsuppdrag 212 000 0

 212 000 0

Oudit Revision AB   

Revisionsuppdrag 0 8 800

Övriga tjänster 2 750 0 

 2 750 8 800
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Not 5 Anställda och personalkostnader

2016-07-01 
- 2017-06-30

2015-07-01 
- 2016-06-30

Medelantalet anställda   

Kvinnor 0 0

Män 6 4

 6 4

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande direktör 372 150 0

Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör 0 0

Övriga anställda 2 236 200 1 945 621

 2 608 350 1 945 621

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 90 958 0

Pensionskostnader för övriga anställda 107 354 172 878

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 633 461 431 914

 831 773 604 792

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 3 440 123 2 550 413

Könsfördelning bland ledande befattningshavare   

Andel kvinnor i styrelsen 0 % 0 %

Andel män i styrelsen 100 % 100 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50 % 33,33 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 50 % 66,67 %

Not 6 Bokslutsdispositioner

2016-07-01 
- 2017-06-30

2015-07-01 
- 2016-06-30

Återföring från periodiseringsfond 0 133 000

 0 133 000
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0 

Årets anskaffning 2 323 577 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 323 577 0

Årets avskrivningar -31 426 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -31 426 0

Utgående redovisat värde 2 292 151 0

Not 8 Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 93 750 0

Inköp 0 93 750

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 750 93 750

Ingående avskrivningar -9 375 0 

Årets avskrivningar -18 750 -9 375

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 125 -9 375

Utgående redovisat värde 65 625 84 375

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 93 750 0 

Inköp 74 631 93 750

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 168 381 93 750

Ingående avskrivningar -9 375  

Årets avskrivningar -26 213 -9 375

Utgående ackumulerade avskrivningar -35 588 -9 375

Utgående redovisat värde 132 793 84 375
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Not 10 Andra långfristiga fordringar

2017-06-30 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 0 0 

Tillkommande fordringar 275 000 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 275 000 0 

Utgående redovisat värde 275 000 0 

Avser erlagd deposition för bolagets kontor i Uppsala.

Not 11 Varulager

2017-06-30 2016-06-30

Lager av färdiga varor och handelsvaror 637 879 241 585

 637 879 241 585

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-06-30 2016-06-30

Förutbetalda hyreskostnader 169 531 23 237

Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 171 969 0

Övriga poster 336 329 810

 677 829 24 047

Not 13 Antal aktier och kvotvärde

2017-06-30 2016-06-30

Antal utestående aktier 4 871 238 1 850 000

 4 871 238 1 850 000

Aktiens kvotvärde är 0,14 SEK (1 SEK). Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning 
och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk 
lagstiftning och är benämnda i svenska kronor. 

Föregående år har omräknats med anledning av genomförd split 37:1.

Genomsnittligt antal aktier för perioden 2016-07-01--2017-06-30     3 550 522 st (1 850 000 st)

Genomsnittligt antal aktier för perioden 2017-01-01--2017-06-30     4 871 238 st (1 850 000 st)
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Not 14 Långfristiga skulder

2017-06-30 2016-06-30

Förfaller senare än fem år efter balansdagen   

Övriga skulder till kreditinstitut 2 400 000 2 400 000

 2 400 000 2 400 000

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-06-30 2016-06-30

Upplupna personalkostnader 181 051 85 380

Förutbetalda intäkter 975 000 0

Övriga poster 557 000 20 000

 1 713 051 105 380

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Unibap lanserar en industriell förserie av plattformen Intelligent Vision System 70 (IVS-70). Test- och 
utvärderingsenheter finns tillgängliga efter framgångsrik förtestning och inom kort levererar Unibap förserieenheter 
till partner och pilotprojekt för tillämpningsanpassning.

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

Nya befattningar på ledningsnivå, Head of Communication and Talent tillträdde den 1 juli och Head of Operations 
tillträdde den 1 september. Fortsatt rekrytering sker inom bildanalys och AI.

Nästa delårsrapport för perioden 2017-07-01 -- 2017-09-30 avlämnas den 22 november 2017. 

Delårsrapport för perioden 2017-07-01 -- 2017-12-31 avlämnas den 15 februari 2018.

Bokslutskommuniké för perioden 2017-07-01 -- 2018-06-30 avlämnas den 6 september 2018.

Not 17 Ställda säkerheter

2017-06-30 2016-06-30

För skulder till kreditinstitut:   

Företagsinteckning 3 200 000 3 200 000

 3 200 000 3 200 000
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Gunnar Bergstedt

Styrelsens ordförande

Fredrik Bruhn

VD, styrelseledamot

Lars Asplund

Styrelseledamot

Kjell Brunberg

Styrelseledamot

Håkan Nytorp

Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 september 2017

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson

Auktoriserad revisor

Styrelsens försäkran
Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen och 

verkställande direktören den 28 september 2017. Bolagets resultat- och balansräkning 
blir föremål för fastställelse på årsstämma den 20 oktober 2017.

Uppsala den 28 september 2017



Revisionsberättelse	
Till	bolagsstämman	i	Unibap	AB	(publ),	org.nr	556925-1134

Rapport	om	årsredovisningen		

Uttalanden	

Vi	har	utfört	en	revision	av	årsredovisningen	för	Unibap	AB	(publ)	för	
räkenskapsåret	2016-07-01	-	2017-06-30.		

Enligt	vår	uppfattning	har	årsredovisningen	upprättats	i	enlighet	med	
årsredovisningslagen	 och	 ger	 en	 i	 alla	 väsentliga	 avseenden	 rätt-
visande	bild	av	Unibap	AB	(publ)s	finansiella	ställning	per	den	30	juni	
2017	och	av	dess	finansiella	resultat	och	kassaflöde	för	året	enligt	års-
redovisningslagen.	Förvaltningsberättelsen	är	 förenlig	med	årsredo-
visningens	övriga	delar.	

Vi	 tillstyrker	 därför	 att	 bolagsstämman	 fastställer	 resultaträkningen	
och	balansräkningen.	

Grund	för	uttalanden	

Vi	 har	 utfört	 revisionen	 enligt	 International	 Standards	 on	 Auditing	
(ISA)	 och	 god	 revisionssed	 i	 Sverige.	 Vårt	 ansvar	 enligt	 dessa	
standarder	 beskrivs	 närmare	 i	 avsnittet	 Revisorns	 ansvar.	 Vi	 är	
oberoende	i	förhållande	till	Unibap	AB	(publ)	enligt	god	revisorssed	i	
Sverige	och	har	 i	övrigt	fullgjort	vårt	yrkesetiska	ansvar	enligt	dessa	
krav.	

Vi	 anser	 att	 de	 revisionsbevis	 vi	 har	 inhämtat	 är	 tillräckliga	 och	
ändamålsenliga	som	grund	för	våra	uttalanden.		

Styrelsens	och	verkställande	direktörens	ansvar	

Det	är	styrelsen	och	verkställande	direktören	som	har	ansvaret	för	att	
årsredovisningen	upprättas	och	att	den	ger	en	rättvisande	bild	enligt	
årsredovisningslagen.	 Styrelsen	 och	 verkställande	 direktören	
ansvarar	även	för	den	interna	kontroll	som	de	bedömer	är	nödvändig	
för	 att	 upprätta	 en	 årsredovisning	 som	 inte	 innehåller	 några	
väsentliga	felaktigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	
på	fel.	

Vid	 upprättandet	 av	 årsredovisningen	 ansvarar	 styrelsen	 och	
verkställande	 direktören	 för	 bedömningen	 av	 bolagets	 förmåga	 att	
fortsätta	 verksamheten.	 De	 upplyser,	 när	 så	 är	 tillämpligt,	 om	
förhållanden	som	kan	påverka	förmågan	att	fortsätta	verksamheten	
och	att	använda	antagandet	om	fortsatt	drift.	Antagandet	om	fortsatt	
drift	 tillämpas	 dock	 inte	 om	 styrelsen	 och	 verkställande	 direktören	
avser	att	likvidera	bolaget,	upphöra	med	verksamheten	eller	inte	har	
något	realistiskt	alternativ	till	att	göra	något	av	detta.		

Revisorns	ansvar	

Våra	mål	 är	 att	 uppnå	 en	 rimlig	 grad	 av	 säkerhet	 om	 att	 årsredo-
visningen	 som	helhet	 inte	 innehåller	några	 väsentliga	 felaktigheter,	
vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	fel,	och	att	lämna	en	
revisionsberättelse	som	innehåller	våra	uttalanden.	Rimlig	säkerhet	är	
en	hög	grad	av	säkerhet,	men	är	ingen	garanti	för	att	en	revision	som	
utförs	 enligt	 ISA	 och	 god	 revisionssed	 i	 Sverige	 alltid	 kommer	 att	
upptäcka	en	väsentlig	felaktighet	om	en	sådan	finns.	Felaktigheter	kan	
uppstå	på	grund	av	oegentligheter	eller	fel	och	anses	vara	väsentliga	
om	 de	 enskilt	 eller	 tillsammans	 rimligen	 kan	 förväntas	 påverka	 de	
ekonomiska	 beslut	 som	 användare	 fattar	 med	 grund	 i	 årsredo-
visningen.		

	

Som	del	av	en	revision	enligt	ISA	använder	vi	professionellt	omdöme	
och	har	en	professionellt	 skeptisk	 inställning	under	hela	 revisionen.	
Dessutom:		

• identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	väsentliga	felaktigheter	i	
årsredovisningen,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	eller	på	
fel,	utformar	och	utför	granskningsåtgärder	bland	annat	utifrån	
dessa	 risker	och	 inhämtar	 revisionsbevis	 som	är	 tillräckliga	och	
ändamålsenliga	 för	 att	 utgöra	 en	 grund	 för	 våra	 uttalanden.	
Risken	 för	att	 inte	upptäcka	en	väsentlig	 felaktighet	 till	 följd	av	
oegentligheter	är	högre	än	för	en	väsentlig	felaktighet	som	beror	
på	fel,	eftersom	oegentligheter	kan	innefatta	agerande	i	maskopi,	
förfalskning,	 avsiktliga	utelämnanden,	 felaktig	 information	eller	
åsidosättande	av	intern	kontroll.	

• skaffar	vi	oss	en	förståelse	av	den	del	av	bolagets	interna	kontroll	
som	 har	 betydelse	 för	 vår	 revision	 för	 att	 utforma	
granskningsåtgärder	 som	 är	 lämpliga	 med	 hänsyn	 till	 om-
ständigheterna,	men	inte	för	att	uttala	oss	om	effektiviteten	i	den	
interna	kontrollen.	

• utvärderar	 vi	 lämpligheten	 i	 de	 redovisningsprinciper	 som	
används	 och	 rimligheten	 i	 styrelsens	 och	 verkställande	
direktörens	 uppskattningar	 i	 redovisningen	 och	 tillhörande	
upplysningar.		

• drar	 vi	 en	 slutsats	 om	 lämpligheten	 i	 att	 styrelsen	 och	 verk-
ställande	 direktören	 använder	 antagandet	 om	 fortsatt	 drift	 vid	
upprättandet	av	årsredovisningen.	Vi	drar	också	en	slutsats,	med	
grund	 i	 de	 inhämtade	 revisionsbevisen,	 om	 det	 finns	 någon	
väsentlig	osäkerhetsfaktor	som	avser	sådana	händelser	eller	för-
hållanden	som	kan	leda	till	betydande	tvivel	om	bolagets	förmåga	
att	fortsätta	verksamheten.	Om	vi	drar	slutsatsen	att	det	finns	en	
väsentlig	osäkerhetsfaktor,	måste	vi	 i	 revisionsberättelsen	fästa	
uppmärksamheten	på	upplysningarna	i	årsredovisningen	om	den	
väsentliga	 osäkerhetsfaktorn	 eller,	 om	 sådana	 upplysningar	 är	
otillräckliga,	 modifiera	 uttalandet	 om	 årsredovisningen.	 Våra	
slutsatser	 baseras	 på	 de	 revisionsbevis	 som	 inhämtas	 fram	 till	
datumet	 för	 revisionsberättelsen.	Dock	 kan	 framtida	 händelser	
eller	 förhållanden	 göra	 att	 ett	 bolag	 inte	 längre	 kan	 fortsätta	
verksamheten.		

• utvärderar	 vi	 den	övergripande	presentationen,	 strukturen	och	
innehållet	i	årsredovisningen,	däribland	upplysningarna,	och	om	
årsredovisningen	återger	de	underliggande	transaktionerna	och	
händelserna	på	ett	sätt	som	ger	en	rättvisande	bild.		

Vi	måste	informera	styrelsen	om	bland	annat	revisionens	planerade	
omfattning	och	 inriktning	 samt	 tidpunkten	 för	 den.	Vi	måste	också	
informera	om	betydelsefulla	iakttagelser	under	revisionen,	däribland	
de	betydande	brister	i	den	interna	kontrollen	som	vi	identifierat.	
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Rapport	om	andra	krav	enligt	lagar	och	andra	
författningar	

Uttalanden	
Utöver	vår	revision	av	årsredovisningen	har	vi	även	utfört	en	revision	
av	styrelsens	och	verkställande	direktörens	förvaltning	för	Unibap	AB	
(publ)	för	räkenskapsåret	2016-07-01	-	2017-06-30	samt	av	förslaget	
till	dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust.	

Vi	tillstyrker	att	bolagsstämman	disponerar	vinsten	enligt	förslaget	i	
förvaltningsberättelsen	 och	 beviljar	 styrelsens	 ledamöter	 och	
verkställande	direktören	ansvarsfrihet	för	räkenskapsåret.	

Grund	för	uttalanden	

Vi	har	utfört	revisionen	enligt	god	revisionssed	i	Sverige.	Vårt	ansvar	
enligt	 denna	 beskrivs	 närmare	 i	 avsnittet	 Revisorns	 ansvar.	 Vi	 är	
oberoende	i	förhållande	till	Unibap	AB	(publ)	enligt	god	revisorssed	i	
Sverige	och	har	 i	övrigt	fullgjort	vårt	yrkesetiska	ansvar	enligt	dessa	
krav.		

Vi	 anser	 att	 de	 revisionsbevis	 vi	 har	 inhämtat	 är	 tillräckliga	 och	
ändamålsenliga	som	grund	för	våra	uttalanden.	

Styrelsens	och	verkställande	direktörens	ansvar	

Det	 är	 styrelsen	 som	 har	 ansvaret	 för	 förslaget	 till	 dispositioner	
beträffande	 bolagets	 vinst	 eller	 förlust.	 Vid	 förslag	 till	 utdelning	
innefattar	 detta	 bland	 annat	 en	 bedömning	 av	 om	 utdelningen	 är	
försvarlig	 med	 hänsyn	 till	 de	 krav	 som	 bolagets	 verksamhetsart,	
omfattning	och	 risker	 ställer	 på	 storleken	 av	bolagets	 egna	 kapital,	
konsolideringsbehov,	likviditet	och	ställning	i	övrigt.	

Styrelsen	 ansvarar	 för	 bolagets	 organisation	 och	 förvaltningen	 av	
bolagets	 angelägenheter.	 Detta	 innefattar	 bland	 annat	 att	 fort-
löpande	 bedöma	 bolagets	 ekonomiska	 situation	 och	 att	 tillse	 att	
bolagets	 organisation	 är	 utformad	 så	 att	 bokföringen,	
medelsförvaltningen	 och	 bolagets	 ekonomiska	 angelägenheter	 i	
övrigt	 kontrolleras	 på	 ett	 betryggande	 sätt.	 Den	 verkställande	
direktören	 ska	 sköta	 den	 löpande	 förvaltningen	 enligt	 styrelsens	
riktlinjer	och	anvisningar	och	bland	annat	vidta	de	åtgärder	 som	är	
nödvändiga	 för	 att	 bolagets	 bokföring	 ska	 fullgöras	 i	
överensstämmelse	 med	 lag	 och	 för	 att	 medelsförvaltningen	 ska	
skötas	på	ett	betryggande	sätt.	

Revisorns	ansvar	
Vårt	mål	 beträffande	 revisionen	 av	 förvaltningen,	 och	 därmed	 vårt	
uttalande	om	ansvarsfrihet,	är	att	inhämta	revisionsbevis	för	att	med	
en	rimlig	grad	av	säkerhet	kunna	bedöma	om	någon	styrelseledamot	
eller	verkställande	direktören	i	något	väsentligt	avseende:	

• företagit	 någon	 åtgärd	 eller	 gjort	 sig	 skyldig	 till	 någon	 för-
summelse	som	kan	föranleda	ersättningsskyldighet	mot	bolaget,	
eller	

• på	 något	 annat	 sätt	 handlat	 i	 strid	 med	 aktiebolagslagen,	
årsredovisningslagen	eller	bolagsordningen.	

Vårt	 mål	 beträffande	 revisionen	 av	 förslaget	 till	 dispositioner	 av	
bolagets	vinst	eller	förlust,	och	därmed	vårt	uttalande	om	detta,	är	att	
med	rimlig	grad	av	säkerhet	bedöma	om	förslaget	är	 förenligt	med	
aktiebolagslagen.		

Rimlig	säkerhet	är	en	hög	grad	av	säkerhet,	men	ingen	garanti	för	att	
en	revision	som	utförs	enligt	god	revisionssed	i	Sverige	alltid	kommer	
att	 upptäcka	 åtgärder	 eller	 försummelser	 som	 kan	 föranleda	
ersättningsskyldighet	 mot	 bolaget,	 eller	 att	 ett	 förslag	 till	
dispositioner	 av	 bolagets	 vinst	 eller	 förlust	 inte	 är	 förenligt	 med	
aktiebolagslagen.	

Som	en	del	av	en	revision	enligt	god	revisionssed	i	Sverige	använder	
vi	 professionellt	 omdöme	 och	 har	 en	 professionellt	 skeptisk	
inställning	under	hela	revisionen.	Granskningen	av	förvaltningen	och	
förslaget	 till	 dispositioner	 av	bolagets	 vinst	 eller	 förlust	 grundar	 sig	
främst	 på	 revisionen	 av	 räkenskaperna.	 Vilka	 tillkommande	
granskningsåtgärder	 som	 utförs	 baseras	 på	 vår	 professionella	
bedömning	med	utgångspunkt	i	risk	och	väsentlighet.	Det	innebär	att	
vi	 fokuserar	 granskningen	 på	 sådana	 åtgärder,	 områden	 och	
förhållanden	som	är	väsentliga	för	verksamheten	och	där	avsteg	och	
överträdelser	skulle	ha	särskild	betydelse	för	bolagets	situation.	Vi	går	
igenom	och	prövar	fattade	beslut,	beslutsunderlag,	vidtagna	åtgärder	
och	 andra	 förhållanden	 som	 är	 relevanta	 för	 vårt	 uttalande	 om	
ansvarsfrihet.	Som	underlag	för	vårt	uttalande	om	styrelsens	förslag	
till	dispositioner	beträffande	bolagets	vinst	eller	förlust	har	vi	granskat	
om	förslaget	är	förenligt	med	aktiebolagslagen.	
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