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Styrelsen och verkställande direktören för Unibap AB (publ) avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2019-07-01 - 2020-06-30.
Årsredovisningen är upprättad i tusental svenska kronor, KSEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Unibap AB (publ), org nr 556925-1134, har sitt säte i
Uppsala. Bolaget har kontor centralt beläget i Uppsala och
Västerås. Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First
North Growth Market.
Unibap är ett högteknologiskt företag som vill automatisera
och effektivisera industrin och rymdfarten. Med smarta
lösningar baserade på AI och robotik vill Unibap höja
kvaliteten och öka produktiviteten för bolagets kunder samt
eliminera farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt.
Unibap arbetar för att ha en positiv inverkan på både
samhälle och miljö.
Marknad
Utifrån den strategiska planen att dela grundplattformen
inom områden med överlappande kravbilder från Industri
och Rymd, har Unibap initialt valt att fokusera på tre
huvudaffärsområden:
•

Automatiserad kvalitetssäkring

•

Intelligent och flexibel automation och robotik

•

Rymd och övervakning

Kunder
Unibaps kundbas inom industrin består av industribolag
med ökat behov av automation, specifikt inom automatisk
kvalitetsavsyning och mer flexibel automation. Även de
traditionella systemintegratörerna, som normalt är länken
mellan produktleverantörer och ett komplett installerat
automationssystem, är potentiella kunder eller föremål
för olika partnerskap, där parterna kompletterar varandras
erbjudande gentemot slutkunden.
Inom Rymd är de prioriterade kunderna de som avser
att förädla data ombord i rymdsystemen för att öka
nyttjandegraden i begränsade datalänkar och erbjuda
snabbare informationsförädling.

kvalitetssäkring och robotiserad automation som tjänst
för att erbjuda hög flexibilitet. Detta inkluderar utrustning,
hårdvarukomponenter, installation samt licensavgifter för
tillgång till företagets mjukvarumoduler och serviceavtal.
Affärsmodellen skalas genom att föra ut kunskapen i
affärsvertikaler med synergier som exempelvis inom
industriell lackering. På liknande sätt erbjuds Unibaps
SpaceCloud-lösningar för rymdtillämpningar initialt som
produkt men med möjlighet till turn-key lösningar för
databearbetning framåt.
Rymdfördjupning
Med SpaceCloud skapar Unibap en flexibel och samtidigt
kraftig infrastruktur för artificiell intelligens i rymden där vi
arbetar nära befintliga kunder för att optimera SpaceCloud
plattformen. Bolaget har tidigare kommunicerat kunder så
som bland andra Lockheed Martin, Northrop Grumman,
USAF, NASA, Elbit Systems, ESA, Raytheon, Satellogic, Moog
och Planet. Genom strategiskt samarbete med amerikanska
Moog kommer Unibap åt den amerikanska marknaden där
bolaget själva inte kan agera.
”Newspace” segmentet växer kraftigt med en lång
rad aktörer som exempelvis BlackSky, ICEye, AWS
Kupier, SpaceX Skylink, Spire, Kepler, Orbital Sidekick,
Analytical Space, Fleet Space, HawkEye, Capella Space,
Earth-i, NSLComm, Airbus, Thales Alenia Space samt
flera amerikanska och europeiska myndigheter. Inom
rymd adresserar Unibap initialt det snabbväxande
affärssegmentet ”Micro/nanosatellites” med en årlig
uppskattad marknadstillväxt på 20 %. År 2026 uppskattar
Research & Markets marknaden till ca 35 miljarder kronor.
Den totala rymdmarknaden förväntas under samma period
öka från 3 500 miljarder till 5 500 miljarder kronor per år
enligt Report buyer. Här har Unibap en snabbt växande
position drivet av intresset från amerikanska företag och
myndigheter som referenser.

Affärsmodell

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Unibaps affärsmodell är differentierad i olika
försäljningskanaler och utgår ifrån lösningar för kunders
behov av digitalisering och automation där affären skalas
tillsammans med systemintegratörer och partners.
Affärsmodellen strävar efter att erbjuda tjänster inom

Under juli i det första kvartalet blev Unibap certifierade
enligt SS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetscertifieringen är
utfärdad av RISE och intygar att bolagets ledningssystem
lever upp till internationell standard och främjar ett
kontinuerligt förbättringsarbete i bolaget. I juli tillkännagav
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även Constellation Research Inc sin tredje årliga ”Business
Transformation 150”, en global elitlista över ledare för
innovativa affärstransformationer där Unibaps VD Fredrik
Bruhn fanns med på listan, ett erkännande som ger
tillgång till ett mycket relevant nätverk och som skapar nya
möjligheter för Unibaps utveckling. I september fick Unibap
i uppdrag att genomföra en realiserbarhetsstudie av en
intelligent kvalitetssäkringslösning för Plastal Industri AB.
Under andra kvartalet i oktober mottog Unibap en
genombrottsorder från Nasas Hyperspectral Thermal
Imagine (HyTI) satellitmission uppgående till 3 MSEK. Ett
internationellt projekt, Bumble, inom självgenererande
automationsdesign, godkändes där Unibap erhåller
1,3 MSEK från innovationsmyndigheten. Teckning av
aktier med stöd av teckningsoptioner genomfördes under
december och gav 17,6 MSEK efter emissionsutgifter.
I slutet av mars under det tredje kvartalet tecknade Unibap
kontrakt med europeiska rymdstyrelsen (ESA) avseende
utökad funktionalitet i rymddatormoln (SpaceCloud) till ett
totalt värde om 1,2 MSEK.
Under det fjärde kvartalet i april tecknade Unibap kontrakt
med ESA avseende utökad rymdmiljötålighet i SpaceCloud
där ESA bidrar med 2,5 MSEK och Unibap med 0,8 MSEK.
I april erhöll bolaget även en följdbeställning om 2 MSEK
från SweTree Technologies AB avseende pilotinstallation för
automatisk sortering och kvalitetsavsyning.
Unibap har beaktat hur effekterna av covid-19-utbrottet
påverkar, och kan komma att påverka, bolagets framtida
utveckling samt risker som kan påverka den finansiella
rapporteringen framåt, se mer om det under nedan avsnitt
”Finansiell utveckling”, ”Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer” samt ”Väsentliga
händelser efter räkenskapsårets utgång”.
Finansiell utveckling
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för räkenskapsåret uppgick till
8 881 KSEK (10 606). I samband med det andra kvartalet
omklassificerades intäkter från Rymdstyrelsen från
nettoomsättning till övriga rörelseintäkter. Covid-19 har
påverkat netttoomsättningen negativt då kundprojekt
har försenats och i en del fall ej kunnat avslutats inom
räkenskapsåret. Aktiverat arbete för egen räkning
uppgick under perioden till 2 564 KSEK (4 772) och avsåg
utvecklingsutgifter hänförliga till projekt inom intelligent
och flexibel automation. Övriga rörelseintäkter uppgick till
2 129 KSEK (1 815). I posten ingick upparbetade bidrag från
Rymdstyrelsen. Föregående år bestod posten främst av
ersättning från Vinnova.
Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader uppgick till 37 398 KSEK (32 580).
Övriga externa kostnader uppgick till 11 987 KSEK (13 464),

en minskning om 1 477 KSEK. Kostnader för resor och
mässor understeg föregående år liksom lokalkostnader
och konsultkostnader. Personalkostnader uppgick
till 21 020 KSEK (17 200), där ökningen förklaras av att
medelantalet anställda ökade från 16 till 20. Avskrivningar
uppgick till 4 307 KSEK (1 685), där ökningen förklaras av
fler avslutade utvecklingsprojekt. Övriga rörelsekostnader
uppgick till 84 KSEK (231) och avsåg valutakursförluster av
rörelsekaraktär.
Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -23 824 KSEK (-15 387).
Finansnetto för perioden uppgick till -583 KSEK (-129) och
påverkades negativt med 562 KSEK av marknadsvärdering
av kortfristiga placeringar. Resultat efter finansiella poster
uppgick till -24 407 KSEK (-15 516).
Kassaflöde
Kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till -31 692 KSEK
(20 138), där investeringar i kortfristiga placeringar påverkade
med -32 000 KSEK. Emissionslikvid efter emissionsutgifter
påverkade innevarande år positivt med 17 755 KSEK
(44 116). Kassaflöde från den löpande verksamheten var
negativt hänförligt till negativt rörelseresultat. Förändring
av rörelsekapitalet gav positiv effekt, vilket medförde att
det negativa kassaflödet var något lägre än föregående år.
Kassaflöde från investeringsverksamheten härrör främst till
investering i kortfristig placering om 32 000 KSEK.
Investeringar
Investeringar under räkenskapsåret uppgick till
2 564 KSEK (4 830) för hårdvaru- och mjukvaruutveckling.
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar
uppgick till 1 203 KSEK (798) och avsåg tjänstebilar samt
produktionsinventarier.
Resultat per aktie
Resultat per aktie före och efter utspädning var för perioden
-3,13 SEK ( -2,67).
Medarbetare
Antal anställda per den 30 juni 2020 uppgick till 23 (19)
där ökningen avsåg ingenjörer, projektledare och säljare.
Medelantal anställda för räkenskapsåret uppgick till 20 (16).
Likviditet och finansiell ställning
Bolagets räntebärande skulder per den 30 juni 2020
uppgick till 2 569 KSEK (2 378), och bestod av skulder till
kreditinstitut om 1 457 KSEK (1 800) samt leasingskuld
om 1 112 KSEK (578). Likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar uppgick till 36 481 KSEK (36 735) per den 30
juni 2020. Eget kapital uppgick till 42 456 KSEK (49 093), där
nyemission samt teckningsoption om totalt 17 755 KSEK
påverkade positivt under räkenskapsåret. Emissioner under
föregående år påverkade eget kapital med 44 116 KSEK.
Soliditeten uppgick till 79 procent (87).
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Emissioner
Under december genomfördes en nyemission
med stöd av teckningsoptioner om totalt
18 964 850 SEK. Nyttjandegraden i det utestående
teckningsoptionsprogrammet uppgick till drygt 99 procent.
Emissionsutgifter avgår med 1 195 569 SEK vilket medför
en ökning av eget kapital med 17 769 281 SEK. Antal
aktier ökade med 805 525 st. För information om Unibaps
personaloptionsprogram, se vidare not 5.
Utdelning
Ingen utdelning föreslås till aktieägarna.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
Vi börjar vårt nya räkenskapsår med att covid-19 fortfarande
ger oförutsägbarhet i marknaden framförallt inom industrin.
Vi följer utvecklingen noggrant för att snabbt kunna ställa
om och fånga nya möjligheter.
Unibap och SSC inleder dialog om samarbete kring
SpaceCloud™ molntjänster i rymden tillsammans
med Swedish Space Corporation (SSC). SSC erbjuder
världsomspännande satellitkommunikationstjänster
till privata företag och myndigheter. Det avsedda
strategiska samarbetet mellan Unibap och SSC öppnar
affärsmöjligheter för nyckelfärdiga SpaceCloud™-lösningar
för enskilda satelliter eller stora satellitkonstellationer med
intelligent databearbetning och flexibel kommunikation.
Genom SSCs globala närvaro får Unibap en kraftigt
utökad marknadsexponering samtidigt som SSC kan
erbjuda utökade molntjänster med flexibilitet och högre
produktförädling i sina tjänster.
Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och
lanserar SpaceCloud OS. Unibap utvecklar SpaceCloud
Services (USS) med stöd av europeiska rymdstyrelsen
(ESA) vilket tidigare har kommunicerats. Unibap har nu
beviljats europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud som
grund för utökat sökt internationellt varumärkesskydd.
Unibap har fokuserat utvecklingen på grundelementen för
molntjänsterna i rymden och lanserar nu utvecklingsmiljön
SpaceCloud OS v1.0. SpaceCloud OS ligger till grund
för färdigställandet av molntjänstgränssnitten inom
SpaceCloud Services samt utvecklandet av tjänster
tillsammans med partners.

Förväntad framtida utveckling
samt väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Unibap fortsätter att utveckla erbjudandet till både industrioch rymdkunder. Bolaget fortsätter även att aktivt arbeta
med att etablera samarbeten med partners för gemensam
marknadsföring och kundlösningar. Unibaps risker delas

upp i affärsmässiga och finansiella risker och nedanstående
redovisning av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet
och riskerna är ej rangordnade.
Effekten av spridningen av Covid-19 är framför allt en
osäkerhetsfaktor kring hur framtida politiska beslut samt
människors och företags beteenden kommer att påverka
företagets verksamhet. I dagsläget är det därför svårt att
kvantifiera hur verksamheten kommer att påverkas.
Affärsmässiga risker
Unibap kan bli beroende av enskilda leverantörer för att
kunna tillverka, sälja och leverera produkter och lösningar.
Om leverantörerna drabbas av ekonomiska, legala eller
verksamhetsrelaterade problem kan Unibaps leveranser bli
negativt påverkade. Unibap gör löpande utvärderingar av
leverantörerna för att förebygga detta.
Vidare arbetar bolaget med teknik i framkant och inom
nya applikationsområden ute hos kunderna. Det finns
alltid risk att det tar längre tid än beräknat för kunderna att
tillgodogöra sig ny teknik och nya användningsområden.
Vidare kan säljcykler vara längre än beräknat, samtidigt
som konkurrerande lösningar, baserade på ny eller liknande
teknik, kan lanseras väldigt snabbt.
Avancerad mjukvaruutveckling ställer krav på högt
tekniskt kunnande hos medarbetare och det är avgörande
att Unibap lyckas rekrytera och behålla kvalificerade
medarbetare. Bolaget bedömer att erbjudandet är
konkurrenskraftigt på marknaden.
Finansiella risker
Då bolaget har ett negativt kassaflöde bedöms den
finansiella risken främst vara risken för bolagets fortsatta
finansiering och möjlighet att kunna öka sälj- och
leveranskapacitet i kombination med fortsatt fokus på
produktutveckling. Det finns risk att nytt kapital inte kan
anskaffas när behov uppstår eller på fördelaktiga villkor.
I och med att bolaget genomförde en nyemission
(konvertering av teckningsoptioner) under räkenskapsåret
bedömer ledningen och styrelsen att bolaget har tillräckligt
med likviditet för att driva verksamheten de närmaste 12
månaderna.

Forskning och utveckling
Unibas verksamhet är baserad på forskning och utveckling.
De anställda är kvalificerade medarbetare bestående av
bland annat ingenjörer, projektledare och affärsutvecklare.
Unibap fortsätter att bedriva utvecklingen för att
förbättra det kommersiella erbjudandet och utveckla
nya produkter inom både rymd- och industrisegmentet.
Investeringar i produktutveckling uppgick till 2 564
KSEK (4 830). Under räkenskapsåret har bolaget deltagit
i flera utvecklingsprojekt, bland annat i Skogforsk och
Rymdstyrelsens regi.
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Flerårsöversikt (KSEK)
2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

8 881

10 606

8 743

3 658

Resultat efter finansiella poster

-24 407

-15 516

-15 565

-7 017

Balansomslutning

53 514

56 700

30 052

41 952

79

87

68

86

Nettoomsättning

Soliditet (%)

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Antal utestående aktier var per balansdagen 8 125 509 aktier.

Aktie
kapital

Fond för
utvecklings
utgifter

Överkurs
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång

990

10 683

85 799

-32 863

-15 516

49 093

Nyemission

109

17 529

Disposition enligt beslut av
årets årsstämma

17 638
-15 516

Omföring från fritt till
bundet eget kapital

-2 272

0

132

132

Årets resultat
1 099

8 411

0

2 272

Optionsprogram

Belopp vid årets utgång

15 516

103 460

-46 107

-24 407

-24 407

-24 407

42 456

Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 315 KSEK (315).
Årsstämma i Unibap AB kommer att hållas onsdagen den 21 oktober 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus
och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska
genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av
bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 21 oktober 2020 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i bolagsstämman ska:
•

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 oktober 2020,

•

dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 20 oktober 2020 genom att avge sin poströst så att den är bolaget
tillhanda senast den 20 oktober 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande är införd i den av Euroclear
Sweden förda aktieboken per den 13 oktober 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin
önskan härom till förvaltaren.
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
(kronor):
Ansamlad förlust

-46 106 854

Överkursfond

103 459 874

Årets förlust

-24 407 158
32 945 862

disponeras så att
i ny räkning överföres

32 945 862

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår
av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
2019-07-01
- 2020-06-30

2018-07-01
- 2019-06-30

Nettoomsättning

8 881

10 606

Aktiverat arbete för egen räkning

2 564

4 772

2 129

1 815

13 574

17 193

3, 4

-11 987

-13 464

5

-21 020

-17 200

-4 307

-1 685

-84

-231

Summa rörelsekostnader

-37 398

-32 580

Rörelseresultat

-23 824

-15 387

Ränteintäkter och liknande resultatposter

-477

4

Räntekostnader och liknande resultatposter

-106

-133

Summa finansiella poster

-583

-129

Resultat efter finansiella poster

-24 407

-15 516

Resultat före skatt

-24 407

-15 516

Årets resultat

-24 407

-15 516

-3,13

-2,67

Belopp i KSEK

Not

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter

2

Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK

20
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Balansräkning
Belopp i KSEK

Not

2020-06-30

2019-06-30

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete

6

8 411

9 479

Patent

7

9

28

8 421

9 507

2 201

1 621

2 201

1 621

9, 10

50

50

11, 12

1 250

1 250

1 300

1 300

11 922

12 428

1 276

1 877

0

197

1 276

2 074

1 168

4 037

471

77

1 371

602

826

748

3 836

5 463

31 438

0

31 438

0

5 043

36 735

Summa omsättningstillgångar

41 592

44 273

Summa tillgångar

53 514

56 700

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

3, 8

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Ägarintressen i övriga företag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Likvida medel

14
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Balansräkning fortsättning

Belopp i KSEK

Not

2020-06-30

2019-06-30

1 099

990

Fond för utvecklingsutgifter

8 411

10 683

Summa bundet eget kapital

9 510

11 673

Överkursfond

103 460

85 799

Balanserad vinst eller förlust

-46 107

-32 863

Årets resultat

-24 407

-15 516

Summa fritt eget kapital

32 946

37 420

Summa eget kapital

42 456

49 093

Övriga avsättningar

431

0

Summa avsättningar

431

0

1 114

1 457

745

218

1 860

1 675

343

343

1 298

1 223

238

298

Övriga skulder

1 079

1 018

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2 117

902

3 694

2 148

8 768

5 932

53 514

56 700

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

15

Bundet eget kapital
Aktiekapital

16

Fritt eget kapital

Avsättningar

17

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

18

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

18

Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

19
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Kassaflödesanalys
2019-07-01
- 2020-06-30

2018-07-01
- 2019-06-30

-23 824

-15 387

4 805

1 684

0

4

-106

-133

-19 125

-13 832

799

-170

Förändring av kortfristiga fordringar

1 628

-2 672

Förändring av kortfristiga skulder

2 792

-1 495

-13 906

-18 169

6, 7

-2 564

-4 830

8

-1 203

-798

-32 000

0

0

275

-35 767

-5 353

Nyemission

18 950

51 326

Utgifter för nyemission

-1 196

-7 211

Upptagna lån

868

2 000

Amortering av lån

-641

-2 455

17 981

43 660

-31 692

20 138

Likvida medel vid årets början

36 735

16 596

Likvida medel vid årets slut

5 043

36 735

Belopp i KSEK

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
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Noter
Belopp i KSEK

Not 1: Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Unibap Incentive AB. Dotterbolagets verksamhet är av
obetydlig omfattning varför koncernredovisning med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3 § inte upprättas.
Byte av redovisningsprincip
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående period.
Intäktsredovisning
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.
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv
vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala
uppdragsutgifter.
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i
resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen. Om det ekonomiska
utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som motsvarar
de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala
uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten
som en kostnad omgående i resultaträkningen. I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats
beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden
en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör
mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Närståendetransaktioner
Inga närståendetransaktioner har förekommit under räkenskapsåret.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella 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 ..................................... 3 år
Patent ...................................................................................................... 5 år
Inventarier, verktyg och installationer ........................................... 3-5 år
Leasade tillgångar ................................................................................ 3 år
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de
uppkommer.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Finansiella anläggningstillgångar redovisas enligt årsredovisningslagen 4 kap Anskaffningsvärdemetoden. Varje balansdag
görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov föreligger, om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med de leasade tillgångarna har övergått till leasetagaren
klassificeras avtalet som finansiell leasing. Vid det första redovisningstillfället redovisas en tillgång och skuld i balansräkningen.
Vid efterföljande redovisningstillfällen fördelas minimileasingavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt
effektivräntemetoden. Ränta fördelas över leasingperioden genom att belasta varje räkenskapsår med ett belopp som
motsvarar en fast räntesats för den under respektive räkenskapsår redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som kostnad
det räkenskapsår utgifterna uppkommer.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Ackumulerade fastställda underskottsavdrag
i bolaget uppgår till 48 053 744 SEK. Tillsammans med årets skattemässiga förlust om 25 100 750 SEK uppgår ackumulerade
skattemässiga underskott i bolaget till 73 154 494 SEK per 2020-06-30. Dessa underskottsavdrag kan användas till att reducera
skatten på framtida vinster. Underskotten har ej aktiverats.
Avsättningar
Avser avsättning för framtida kostnader för företagets garantiåtaganden.
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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.
Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga.
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
De uppskattningar och bedömningar som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden under
nästkommande räkenskapsår är främst relaterade till aktivering av utvecklingsutgifter. Utvecklingsutgifter balanseras
som immateriella anläggningstillgångar när projektet bedöms med hög säkerhet generera framtida ekonomiska fördelar.
Ackumulerade anskaffningsvärden för balanserade utvecklingsutgifter uppgick per balansdagen till 13 279 KSEK och skrivs av
på 3 år.

Not 2: Offentliga bidrag
Avser beviljade statliga bidrag samt ersättning i sökta innovationsprojekt där innovationsprogrammen ersätter max 50 % av
beräknade projektkostnader, vilket redovisas som övrig intäkt. Intäkten periodiseras utifrån nedlagda kostnader i projektet.
Under året har totalt 1 963 KSEK (1 618) erhållits i ersättning, varav 1 262 KSEK från Rymdstyrelsen (omklassificerad från
nettoomsättning föregående år) samt 701 KSEK (1 514) från statliga myndigheter och forskningsinstitut som bland andra
VINNOVA och Skogforsk.
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Not 3: Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende operationella leasingavtal, uppgick till 1 933 KSEK (1 890) kronor och var hänförligt till
lokalhyror.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2019-07-01
- 2020-06-30

2018-07-01
- 2019-06-30

1 855

1 764

594

1 781

0

0

2 449

3 545

1 534

1 020

Ackumulerade avskrivningar

-411

-358

Utgående redovisat värde

1 123

661

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

Leasingobjekt finansiella leasingavtal
Anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden

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.
2019-07-01
- 2020-06-30

2018-07-01
- 2019-06-30

200

230

200

230

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
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Not 5: Anställda och personalkostnader
2019-07-01
- 2020-06-30

2018-07-01
- 2019-06-30

5

4

15

12

20

16

2 080

1 820

0

0

12 471

9 420

14 551

11 239

291

273

Pensionskostnader för övriga anställda

2 128

1 731

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

3 507

3 039

5 926

5 043

20 477

16 282

Andel kvinnor i styrelsen

20 %

20 %

Andel män i styrelsen

80 %

80 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

50 %

50 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

50 %

50 %

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Personaloptionsprogram
Vid extra bolagsstämma den 6 mars 2018 införde bolaget ett optionsprogram, om 146 137 optioner, inom reglerna för
kvalificerade personaloptioner. Varje option berättigar till 1,03 aktier under perioden fram till och med 31 december 2022, med
en teckningskurs uppgående till 54,94 kronor. Av dessa har 131 950 optioner tilldelats personalen.
Årsstämman den 22 oktober 2019 beslutade att emittera 165 648 optioner, inom reglerna för kvalificerade personaloptioner.
Rätt att förvärva personaloptioner ska tillkomma nyckelpersoner inom Unibap. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en
aktie till en teckningskurs om 36,34 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med 1 november 2022 till och med den 31
oktober 2023. Av dessa har 126 950 optioner tilldelats peronalen per den 30 juni 2020.
Personaloptionsprogrammen omfattar tillsvidareanställd personal med en tjänstgöringsgrad på minst 75 procent och
förutsätter fortsatt anställning i bolaget under en treårsperiod. Optionerna ges ut vederlagsfritt och är inte överlåtbara.
Vid årsstämman 2019 beslutades även om en riktad emission av högst 85 000 teckningsoptioner med rätt för verkställande
direktören att teckna nya aktier. Varje teckningsoption berättigar till en aktie till och med den 31 oktober 2023.
Baserat på befintligt antal aktier och antagandet att samtliga utestående personaloptioner och teckningsoptioner utnyttjas för
nyteckning av aktier blir utspädningen till följd av programmen högst 4,8 procent.
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Not 6: Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2020-06-30

2019-06-30

10 715

5 884

2 564

4 830

13 279

10 715

Ingående avskrivningar

-1 236

-31

Årets avskrivningar

-3 632

-1 204

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 868

-1 236

8 411

9 479

2020-06-30

2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden

94

94

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

94

94

Ingående avskrivningar

-66

-47

Årets avskrivningar

-19

-19

Utgående ackumulerade avskrivningar

-84

-66

9

28

2020-06-30

2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden

2 364

1 565

Inköp

1 379

798

-353

0

3 390

2 364

Ingående avskrivningar

-743

-281

Försäljningar/utrangeringar

210

0

Årets avskrivningar

-657

-462

-1 190

-743

2 201

1 621

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 7: Patent

Utgående redovisat värde

Not 8: Inventarier, verktyg och installationer

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 9: Andelar i koncernföretag
2020-06-30

2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden

50

50

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50

50

Utgående redovisat värde

50

50

Not 10: Specifikation andelar i koncernföretag
Namn

Kapitalandel

Rösträtts
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100

100

50 000

50

Unibap Incentive AB

50

Namn
Unibap Incentive AB

Org.nr

Säte

559148-9868

Uppsala

Not 11: Ägarintressen i övriga företag
2020-06-30

2019-06-30

Ingående anskaffningsvärden

1 250

1 250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 250

1 250

Utgående redovisat värde

1 250

1 250

Not 12: Specifikation ägarintressen i övriga företag
Namn
Ekobot AB

Kapitalandel

Rösträtts
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

11,6

11,6

16 700

1 250
1 250

Namn
Ekobot AB

Org.nr

Säte

559096-1974

Västerås
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Not 13: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-06-30

2019-06-30

Förutbetalda hyreskostnader

496

453

Förutbetalda försäkringar

140

109

Övriga poster

189

186

825

748

Anskaffnings
värde

Bokfört
värde

Marknads
värde

31 947

31 438

31 438

31 947

31 438

31 438

Not 14: Övriga kortfristiga placeringar
Namn
Coeli Likviditetsstrategi R

Not 15: Disposition av vinst eller förlust
2020-06-30
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Ansamlad förlust

-46 107

Överkursfond

103 460

Årets förlust

-24 407
32 946

Disponeras så att i ny räkning överföres

32 946
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Not 16: Antal aktier och kvotvärde

Antal utestående aktier

2020-06-30

2019-06-30

8 125 509

7 319 984

8 125 509

7 319 984

Aktiens kvotvärde är 0,14 SEK (0,14 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.
Historiskt har genomsnittligt antal aktier omräknats med anledning av genomförd split 37:1 i januari 2017.
Under december genomfördes nyemission med stöd av teckningsoptioner om totalt 18 964 850 SEK. Nyttjandegraden i det
utestående teckningsoptionsprogrammet uppgick till drygt 99 procent. Aktiekapitalet ökade med 108 926 SEK och antal aktier
ökade med 805 525 st.
För information om Unibaps personaloptionsprogram, se vidare not 5.

Not 17: Avsättningar
2020-06-30

2019-06-30

Årets avsättningar

527

0

Under året återförda belopp

-96

0

431

0

431

0

431

0

2020-06-30

2019-06-30

1 114

1 371

0

86

1 114

1 457

343

343

Övriga avsättningar

Specifikation övriga avsättningar
Garantiåtaganden

Not 18: Skulder till kreditinstitut

Förfaller till betalning inom två till fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Kortfristig del av långfristig skuld, förfaller till betalning inom ett år
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Not 19: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader
Förutbetalda intäkter
Upplupna styrelsearvoden
Övriga poster

2020-06-30

2019-06-30

1 878

923

0

80

1 087

920

729

226

3 694

2 148

Not 20: Resultat per aktie
Resultat per aktie beräknas genom resultat före skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier
beräknas utifrån en viktning av antalet utestående aktier efter varje genomförd nyemission gånger antal månader som
respektive antal aktier varit utestående. Historiskt antal aktier har omräknats med avseende på det fondelement som uppkom
i samband med företrädesemissionen.
Genomsnittligt antal aktier för perioden 2019-07-01--2020-06-30: 7 789 874
Genomsnittligt antal aktier för perioden 2018-07-01--2019-06-30: 5 820 611

Not 21: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Vi börjar vårt nya räkenskapsår med att covid-19 fortfarande ger oförutsägbarhet i marknaden framförallt inom industrin. Vi
följer utvecklingen noggrant för att snabbt kunna ställa om och fånga nya möjligheter.
Unibap och SSC inleder dialog om samarbete kring SpaceCloud™ molntjänster i rymden tillsammans med Swedish Space
Corporation (SSC).
SSC erbjuder världsomspännande satellitkommunikationstjänster till privata företag och myndigheter. Det avsedda strategiska
samarbetet mellan Unibap och SSC öppnar affärsmöjligheter för nyckelfärdiga SpaceCloud™-lösningar för enskilda satelliter
eller stora satellitkonstellationer med intelligent databearbetning och flexibel kommunikation. Genom SSCs globala närvaro
får Unibap en kraftigt utökad marknadsexponering samtidigt som SSC kan erbjuda utökade molntjänster med flexibilitet och
högre produktförädling i sina tjänster.
Unibap erhåller varumärkesskydd för SpaceCloud och lanserar SpaceCloud OS.
Unibap utvecklar SpaceCloud Services (USS) med stöd av europeiska rymdstyrelsen (ESA) vilket tidigare har kommunicerats.
Unibap har nu beviljats europeiskt varumärkesskydd för SpaceCloud som grund för utökat sökt internationellt
varumärkesskydd. Unibap har fokuserat utvecklingen på grundelementen för molntjänsterna i rymden och lanserar nu
utvecklingsmiljön SpaceCloud OS v1.0. SpaceCloud OS ligger till grund för färdigställandet av molntjänstgränssnitten inom
SpaceCloud Services samt utvecklandet av tjänster tillsammans med partners.

Not 22: Ställda säkerheter
Utställda till ALMI

2020-06-30

2019-06-30

3 200

3 200

3 200

3 200

För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckning
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Ledning

Fredrik Bruhn

Ulrika Bergström

VD

CFO

Fredrik Bruhn är serieentreprenör disputerad vid
Uppsala universitet och sedan 2013 adjungerad
professor vid Mälardalens högskola. Han har en
bakgrund inom rymdindustrin, bland annat som
gästforskare vid Nasa, och han är medgrundare av
företagen Kalogi AB, ÅAC Microtec AB och Rotundus
AB. 2017 mottog han stipendiet The Eisenhower
Fellowship och han är listad på Constellation
Research’s BT150 (världens 150 mest inflytelserika
ledare inom digital transformation) för 2020.

Ulrika Bergström kommer närmast från Swedavia där
hon har arbetat som koncernredovisningschef och chef
över redovisningsavdelningen. Dessförinnan arbetade
hon som auktoriserad revisor vid Ernst and Young
AB, och under ett antal år som kontorschef för Ernst
and Youngs Uppsalakontor. Ulrika har en ekonomie
magisterexamen med inriktning mot redovisning och
revision från Stockholms universitet.

Mikael Steiner

Lena W Jansson

Försäljningschef

Kommunikations- och HR-chef

Mikael Steiner kommer närmast från en roll som chef
för ABB Control Technologies försäljningsenhet i norra
Europa. Han har tidigare haft roller som global chef
för 800xA Product Management och andra ledande
befattningar inom bland annat serviceförsäljning och
R&D. Mikael har en civilingenjörsexamen i industriell
ekonomi från Linköpings universitet samt en businessoch managementutbildning från Handelshögskolan
Executive Educations i Stockholm.

Lena W Jansson har internationell erfarenhet från
arbete med startup och rekrytering – bland annat från
den brittiska startupscenen och från Silicon Valley.
Hon kommer närmast från tjänsten som chef för
digital kommunikation vid Uppsala kommun. Lena
är styrelseledamot i Norrlands Nation och sedan år
2017 även VD i Lena W Jansson AB. Lena är utbildad
inom kommunikation, HR och psykologi vid Uppsala
universitet samt vid Lunds universitet.
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Styrelse

Hans Enocson

Ingrid Engström

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Hans Enocson har en civilekonomexamen från
Stockholms universitet samt en PED-examen från IMD
Business School i Lausanne. Han har en bakgrund
inom healthcare, energi och it, senast som President &
CEO Nordic region på General Electric. Hans är
även engagerad som i styrelseuppdrag för Uppsala
Innovation Center (UIC), Örebro universitet samt
Aggrandir AB. Han är också ledamot i Stockholm
Resilience Centres advisory board.

Ingrid Engström har stor erfarenhet av att leda
och utveckla företag, bland annat som VD för Telia
InfoMedia, Comhem, KnowIT, Springtime samt
Handelshögskolan Executive Education. Hon har en
masterutbildning i Applied Psychology från Uppsala
universitet. Hon är engagerad i styrelseuppdrag för
SJR, SiversIMA och Engström Business Development,
samt för Netlight Consulting AB (Publ), där hon är
ordförande.

Håkan Nytorp

Andras Vajlok

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Håkan Nytorp har en civilingenjörsexamen inom
maskinteknik från Chalmers. Fram till 2015 var han
chef för ABB:s svenska division för processautomation.
Under 25 år har han haft ledande positioner inom
ABB, till största delen utomlands. Håkan är tidigare
ordförande för Automation Region samt Vinnovas
strategiska innovationsprogram Process Industriell
IT och Automation. Han är nu även engagerad i
styrelsearbete för företagen WavR AB samt Ekobot.

Andras Vajlok är oberoende investerare och
rådgivare till nordiska bolag inom spel och annan
digital verksamhet. Han var tidigare CFO på Paradox
Interactive med ansvar för Finance, Legal och Investor
Relations samt ansvarig för Paradox Interactives
börsnotering 2016.

Fredrik Bruhn
VD
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Uppsala den 24 september 2020

Hans Enocson

Ingrid Engström

Håkan Nytorp

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Andras Vajlok

Fredrik Bruhn

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 september 2020
Ernst & Young AB

Oskar Wall
Auktoriserad revisor
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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 2019-07-01 – 2020-06-30.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Unibap AB (publ)s finansiella ställning per den 30
juni 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

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
misstag, 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 misstag, 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 omständigheterna, 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 verkställande 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
förhållanden 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 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
misstag.
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 årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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 misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

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 av Unibap AB
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(publ) för räkenskapsåret 2019-07-01 – 2020-06-30 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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
fortlöpande 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. 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
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

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

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.
Uppsala den 24 september 2020
Ernst & Young AB

Oskar Wall
Auktoriserad revisor

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.
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