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VD har ordet
Första halvåret 2017 har präglats av hårt 
arbete för att avsluta FAT (Factory Ac-
ceptance Test)-testerna hos kunden Jolly 
i Kina.Vår ordförande, Michael Auerbach, 
har under våren tagit en ledande roll i ar-
betet med att komma i mål med affären. 

Perioden har även präglats av olika be-
sparingsprogram som hela bolaget med-
verkat i. Detta har resulterat i ett bättre 
resultat än för samma period föregående 
år, samt en större kostnadsmedvetenhet. 

Försäljningsarbetet har varit intensivt med 
bland annat ett antal besök av potentiella
kunder. Däribland har vi besökts av repre-
sentanter från FN, mot vilka vi offererat 
tjänsteuppdrag för att flyga i krigsdrab-
bade områden och släppa mediciner med 
hjälp av fallskärmsförsedda paket. Till följd 
av detta har en lyckad testkampanj ge-
nomförts med APID-systemet där vi från 
låg höjd släppt paket med fallskärm.

Vår tjänsteverksamhet, Air Services, har 
startats upp och genomfört uppdrag med 
att filma samt att detektera strålning. 
Dessa uppdrag har genomförts med min-
dre drönare som köps in, alternativt att 
kundens egen farkost använts.

Vi har även tagit fram ett specialanpassat 
system för brandförsvaret. Vi har egen-
utvecklat och designat en mycket använ-
darvänlig kontrollpanel samt integrerat en 
IR-kamera i branddrönaren. Plattformen 
bygger på DJI Mavic. 

Det första systemet har nyligen sålts till 

Motala brandförsvar. Den första demon-
strationen av detta system kommer att 
ske den 14 september då det är skånsk 
brandskyddsdag i Revinge och 27 sep-
tember på konferensen Skadeplats 2017 i 
Helsingborg, då vi kommer att ställa ut till-
sammans med en stor brandmaterielgrossist. 
Vi kommer dessutom ställa ut på World Drone 
Expo i San José/Silicon Valley i Oktober. Vi tror 
att detta system kommer bli ett bra komple-
ment till APID-systemet och generera snabb 
försäljning.

Under 2017 har företaget även slutfört kon-
struktionen av vårt containerkoncept vilket är 
en mobil plattform från vilken det är möjligt att 
utföra uppdrag med våra system. Detta kom-
mer innebära en betydligt större flexibilitet och 
möjlighet att operera självständigt från platser 
som saknar stabil infrastruktur.

Vi finns för närvarande med i ett antal upp-
handlingsprocesser med vårt APID-system. Det 
är långa ledtider i dessa upphandlingsproces-
ser men vi är hoppfulla inför framtiden och ser 
stora möjligheter framöver.

Rolf Schytt
VD, CybAero AB
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Väsentliga händelser efter perioden

Den 11 Juli 2017 tecknar CybAero ett Letter of 
Intent om finansieringslösning med det Du-
bai-baserade företaget Bracknor.

Den 24 Juli 2017 träffar CybAero finansierings-
avtal med Bracknor i form av sju konvertibell-
ån.

Den 23 augusti tillkännager CybAero 
globalt sökande efter ny VD och utser 
interim-VD.

Den 24 augusti hölls en extra bolagsstämma 
där det beslutades att godkänna styrelsens 
förslag gällande en finansieringslösning med 
det Dubai-baserade företaget Bracknor.

Händelser under perioden

FAT (Factory Acceptance Test) -verksamheten
i Kina återupptas, på kunden Jollys önskan, 
direkt efter det kinesiska nyåret i början av 
februari.

Den 20 februari meddelar CybAero att ISP
lämnat avslag på ett exporttillstånd avseende
ett helikoptersystem för demonstrationsflyg-
ningar i Kina samt gett avslag för leveranser
med samma mottagare. Affärens slutmottaga-
re var AVIC Supply and Marketing Huabei CO.

Den 7 mars lämnade Claes Drougge av häl-
soskäl styrelsen och sitt uppdrag som ord-
förande. Som ny ordförande utsågs Michael 
Auerbach.

Den 12 april meddelar CybAero att ISP återkal-
lat ett tidigare erhållet exporttillstånd. Export-
tillståndet avsåg ett helikoptersystem för de-
monstrationsflygningar i Kina med slutkunden
AVIC. Samtidigt meddelas att CybAero och
ACC Group AB, som är CybAeros distributör i
Kina, enats om att uppta villkorslösa diskussio-
ner om ett nytt ramavtal och leveransavtal.

Den 25 april meddelar CybAero marknaden
att de lämnat in en överklagan till ISP gällande
återkallelse av tidigare erhållet exporttillstånd
gällande ett helikoptersystem för demonstra-
tionsflygningar i Kina med slutkunden AVIC.

Den 26 april upphäver ISP sitt beslut att åter-
kalla CybAeros tidigare erhållna exporttillstånd.
CybAero återfår därmed det tidigare återkall-
ade exporttillståndet gällande ett demonstra-
tionssystem.

Den 12 maj meddelar CybAero marknaden att
ramavtal som tecknats mellan CybAero, ACC
Group AB, och AVIC Supply and Marketing
Huabei CO 2014, samt leveransavtal som teck-
nats 2015 mellan parterna, nu terminerats. 

ACC Group AB har under 2017 lämnat in ett
betalningskrav på förseningsavgifter kopplat
till demonstrationssystemet. CybAero har be-
stridit kravet.

Resultatet har under 2017 varit fortsatt nega-
tivt. Vi kan dock se en positivare trend på
resultatsidan då resultatet varit bättre under Q1
och Q2 2017 i jämförelse med samma period 
föregående år.

Perioden januari 2017 - juni 2017
• Nettoomsättningen uppgick till 652 TSEK (1,1 MSEK)
• EBITDA uppgick till -28,0 MSEK (-41,2 MSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -34,9 MSEK (-47,8 MSEK)
• Resultat efter skatt uppgick till -35,1 MSEK (-49,6 MSEK)
• Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-1,57 SEK)
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Halvåret i sammandrag
Under första halvåret har stort fokus lagts på 
att färdigställa branddrönarsystemet samt con-
tainerprojektet. Företaget har även jobbat hårt 
med att få FAT på system till Jolly i Kina god-
känd för att kunna avsluta den delen av projek-
tet och gå vidare i leveransprocessen.

Arbetet har även färgats av det besparingsar-
bete som fortgått under perioden. Detta har 
varit en nödvändig åtgärd då företaget har lidit 
av likviditetsbrist. 

Under de första veckorna i mars lämnade
den förra styrelseordföranden Claes Drougge
styrelsen och sitt uppdrag som ordförande av
hälsoskäl och lämnade plats till tidigare
vice ordförande Michael Auerbach som styrel-
sen utsåg till ny styrelseordförande.

Research and Development
R & D har under våren fokuserat på arbetet 
med att förbättra driftsäkerheten på APID One. 
Under året har avdelningen även utvecklat en 
ny mobil lösning i form av en container som 
beräknas tas i bruk under Q3 och har även 
arbetat vidare med den konstruktionshandbok 
som ska ligga till grund för hur vårt arbete ska 
utföras. Avdelningen har också arbetat med 
produktutveckling. Personalen har medverkat i 
en långflygning på plats i Kina och även fortsatt 
FAT–verksamheten för Jolly.

Flygavdelningen
Fokus under våren på flygavdelningen har varit 
att genomföra FAT på ett system i Kina med 
godkänt resultat i syfte att nå ett avslut på FAT. 
Det har blivit två resor till Kina där flygningar 
genomförts med bra resultat. Flygavdelningen 
har även varit delaktig i arbetet med container-
projektet. Detta har genomförts tillsammans 

med ATP (Acceptance Test Procedure, en test-
procedur som genomförs på varje system som 
lämnar produktion) och färdigställande av yt-
terligare 2 helikoptersystem som ska integreras 
med containern i syfte att uppnå en komplett 
FAT på containern. Ett annat projekt under 
våren har varit släpp av paket från helikopter, 
vilket har genomförts med bra resultat. Detta 
är en del i arbetet mot att till exempel kunna ut-
föra serviceuppdrag åt FN, som CybAero även 
lämnat offert på, detta omnämns i VD-ordet.

Produktionsavdelningen
Utöver produktionen av system har produk-
tionsavdelningen under året haft stort fokus
på att höja produktionssäkerheten, detta har
gjorts genom att skapa tydligare monteringsin-
struktioner med fler kontrollinstanser.
Även detta år har arbetsrollerna inom avdel-
ningen uppdaterats och förtydligats, dessa har
förts in i kvalitetssystemet som är en del i de
kommande certifieringskraven. Personalen 
har fått adekvat utbildning för att avdelningen 
ska kunna tillverka detaljer i 3D-printer, denna 
används för att vi på ett mer kostnadseffektivt 
sätt ska kunna producera prototypdetaljer.

Marknadsnärvaro och samarbetsavtal
Under perioden har säljverksamheten har 
förstärkts med ytterligare en säljare, samt nya 
agenter. Dessutom har vi haft möte med ett 
FN-organ där vårt system väckte stort intresse. 

I juni närvarade vi vid mässan MAST (Maritime/
Air Systems & Technologies) i Tokyo där vi knöt 
ett flertal nya kontakter som vi följer upp.

Marknaden visar ett stort intresse för vårt 
system, under våren har vi mottagit ett flertal 
offertförfrågningar som vi processar efter hand. 
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Nettoomsättning och resultat 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till
652 TSEK (1,1 MSEK). Totala intäkter uppgick till
4,1 MSEK (2,6 MSEK).

Resultat efter skatt uppgick till -35,1 MSEK 
(-49,6 MSEK). Under perioden har CybAero 
gått med fortsatt förlust, dock är förlusten min-
dre än föregående år. Anledningen till det är
att företaget fortsatt arbetet med kostnadsbe-
sparingar. Bland annat har företagets nyttjande
av externa tjänster minskat. Företaget har även
betydligt lägre räntekostnader i och med att
tidigare lån betalats av. Kostnader för material
är också lägre i jämförelse med samma period
föregående år. Nedlagd tid i utvecklingsprojekt 
har ökat något under 2017 jämfört med samma 
period föregående år, vilket medfört att aktive-
rat arbete för egen räkning har ökat.
Kostnader för försäljning och marknadsföring
ligger på ungefär samma nivå som samma
period under föregående år. Kostnaderna för
avskrivningar har däremot ökat, vilket främst
beror på att utvecklingsprojekt avslutats och
börjat skrivas av. 

Investeringar 
Bruttoinvesteringar i immateriella och ma-
teriella anläggningstillgångar uppgick under 
perioden till 9,1 MSEK (3,8 MSEK), varav 3,3 
MSEK (3,3 MSEK) är investeringar i immateriella 
tillgångar.

Likviditet och kassaflöde 
För att säkerställa CybAeros överlevnad har
styrelsen arbetat med flera alternativa lösningar
för att stärka företagets likviditet och balans-
räkning. 

Periodens kassaflöde uppgick till -33 MSEK (5
MSEK). CybAeros likvida medel uppgick per
balansdagen till 4,2 MSEK (10,4 MSEK).

Eget kapital 
Under perioden har inga aktiviteter genom-
förts som påverkar det egna kapitalet förutom 
företagets resultat. Vid periodens början upp-
gick CybAeros egna kapital till 127 MSEK (69,9 
MSEK) och vid periodens slut uppgick det egna 
kapital till 92,5 MSEK (69,9 MSEK). 

Anställda
Medelantalet anställda under första halvåret 
2017 uppgick till 43, fördelat på 5 kvinnor och 
38 män. Utöver dessa sysselsätter CybAero ett 
antal konsulter.

CybAeros aktie 
CybAeros aktie är noterad vid Nasdaq OMX 
First North. Aktiens stängningskurs per den 
30 juni 2017 var 0,75 SEK (11,90 SEK). Antalet 
aktier uppgick vid periodens slut till 60 790 156 
stycken.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i TKR 2017-01-01-
2017-06-30

2016-01-01-
2016-06-30

2016-01-01-
2016-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER M M
Nettoomsättning 652 1 060 2 947

Aktiverat arbete för egen räkning 3 331 1 578 4 888

Övriga rörelseintäkter 139 - 64

Summa intäkter 4 102 2 638 7 899

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter -1 306 -3 307 -7 991

Övriga externa kostnader -10 763 -16 736 -31 145

Personalkostnader -19 976 -19 909 -38 586

Avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -6 943 -6 193 -12 464

Övriga rörelsekostnader -7 -4 315 -4 549

Summa rörelsens kostnader -38 995 -50 460 -94 735

Rörelseresultat -34 893 -47 822 -86 836

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -214 -1 742 -4 467

Summa resultat från finansiella poster -214 -1 742 -4 467

Resultat efter finansiella poster och före skatt -35 107 -49 564 -91 303
Skatt på årets resultat - - -

PERIODENS RESULTAT -35 107 -49 564 -91 303
 



CYBAERO HALVÅRSRAPPORT 2017 JAN-JUN    7

BALANSRÄKNING

Belopp i TKR 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

TILLGÅNGAR
TECKNAT EJ INBETALT KAPITAL - 741 -

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 36 987 41 450 40 011

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och Inventarier 9 847 3 571 4 719

Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag 50 50 50

Andra långfristiga fordringar 4 030 3 930 3 993

Summa anläggningstillgångar 50 914 49 001 48 773

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Råvaror och förnödenheter 9 800 12 420 8 943

Varor under tillverkning 1 089 2 334 3 773

Kundfordringar 25 - 153

Fordran på beställare 48 912 46 558 48 280

Fordringar koncernföretag 5 - 2

Övriga fordringar 698 2 265 2 231

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 874 4 613 2 161

Likvida medel 4 170 10 374 37 978

Summa omsättningstillgångar 66 572 78 564 103 520

SUMMA TILLGÅNGAR 117 486 128 306 152 293
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fortsättning balansräkning

Belopp i TKR 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 91 185 47 992 91 185

Nyemission under registrering 0 104 0

Reservfond 8 044 493 493

Fritt eget kapital
Överkursfond 326 343 269 309 326 343

Nyemission under registrering - 637 -

Fria reserver/balanserat resultat -290 358 -199 054 -199 055

Utvecklingsfond -8 044 - -6 566

Periodens/årets resultat -35 107 -49 564 -91 303

Summa eget kapital 92 557 69 918 127 664

SKULDER
Avsättningar
Övriga avsättningar 4 552 6 461 6 001

Summa avsättningar 4 552 6 461 6 001

Långfristiga skulder
Övriga skulder tilll kreditinstitut 0 70 35

Summa långfristiga skulder 0 70 35

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 - 0

Leverantörsskulder 6 794 4 488 5 123

Övriga räntebärande skulder 0 - 0

Aktuell skatteskuld 595 - 0

Övriga skulder 1 144 36 746 2 716
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 844 10 624 10 754

Summa kortfristiga skulder 20 377 51 858 18 593

Summa skulder och avsättningar 24 929 58 389 24 630

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 117 486 128 306 152 293
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fortsättning balansräkning

Belopp i TKR 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar 10 000 10 000 10 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 0 157 116

Bankräkningar 3 488 3 852 3807
Summa 13 488 14 009 13 923

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga Inga
Summa ställda säkerheter 13 488 14 009 13 923

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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Belopp i TKR
2017-01-01-
2017-06-30

2016-01-01-
2016-06-30

2016-01-01-
2016-12-31

Resultat efter finansnetto -35 107 -49 564 -91 303

Justerat för ej kassaflödespåverkande poster 5 456 13 004 12 553

Förändring av lager 1 828 115 3 753

Förändring av kortfristiga fordringar 1 313 -3 592 -2 984

Förändring av kortfristiga skulder 1 784 -7 421 -6 515

Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 727 -47 458 -84 497

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 025 -3 315 -7 754

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 128 -487 -2 028

Investeringar i finansiella tillgångar 0 -34 4 566

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 153 -3 836 -5 217

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av eget kapital - nyemission 0 22 341 137 586

Emissionskostnader 0 -15 017

Amortering av låneskulder -35 -35 -239

Upptagna lån 0 34 000 -
Betald skatt 0 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -35 56 306 122 330

PERIODENS KASSAFLÖDE -32 915 5 012 32 616

Likvida medel (IB) 37 978 5 362 5 362

Likvida medel vid periodens slut 4 170 10 374 37 978

KASSAFLÖDESANALYS
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Belopp i TKR

Ingående balans per 1 januari 2017 91 185 493 6 566 0 326 343 -205 621 -91 303 127 663
Resultatdisposition - - - - - -91 303 91 303 0

Ackumulerat resultat 2017-06-30 - - - - - - -35 107 -35 107
Fondemission - - - - - - - 0
Nyemission - - - - - - - 0

Förändring av utvecklingsfond - - 1 478 - - -1 478 - 0

Utgående balans per den 30 juni 
2017 91 185 493 8 044 0 326 343 -298 402 -35 107 92 556

Ingående balans per 1 januari 2016 43 869 493 - 4 124 269 372 -125 021 -74 034 118 803
Resultatdisposition - - - - - -74 034 74 034 -

Resultat 2016-06-30 - - - - - - -91 303 -91 303

Fondemission - - - - - - - -

Nyemission 47 317 - - -4 124 56 971 - - 100 164

Utgående balans per den 30 juni 
2016 91 185 493 6 566 0 326 343 -205 621 -91 303 127 663

Ingående balans per 1 januari 2016 25 745 493 - - 191 390 -90 819 -34 202 92 607
Resultatdisposition - - - - - -34 202 34 202 -

Resultat 2016-12-31 - - - - - - -74 034 -74 034

Nyemission 18 124 - - 4 124 77 982 - - 100 230
Utgående balans per den 31 
december 2016 43 869 493 - 4 124 269 372 -125 021 -74 034 118 803

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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Nyckeltal

2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31

MARGINALER

Bruttomarginal, % -100,3% -211,9% -171,1%

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg

Vinstmarginal, % Neg Neg Neg

RÄNTABILITET
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Neg Neg Neg

KAPITALSTRUKTUR
Soliditet, % 78,8% 54,5% 83,8%

Nettoskuldsättningsgrad, % -4,5% 33,9% -29,7%

Andel riskbärande kapital,% 78,8% 54,5% 83,8%

Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg Neg

ÖVRIGT
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, tkr 9 065 3 803 5 217

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, tkr 19 404 19 300 37 315

Medelantal anställda, st 43 49 47

DATA PER AKTIE
Antal aktier vid periodens slut, st (registrerade) 60 790 156 31 994 819 60 790 156

Antal aktier vid periodens slut, st (efter 
utspädning) 60 790 156 31 994 819 60 790 156

Genomsnittligt antal aktier, st (registrerade) 60 790 156 31 567 197 36 794 042

Genomsnittligt antal aktier, st (efter utspädning) 60 790 156 31 567 197 36 794 042

Resultat per aktie, kr -0,58 -1,57 -2,48

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,58 -1,57 -2,48

Eget kapital per aktie, kr 1,52 2,19 2,10

Utdelning per aktie, kr n/a n/a n/a
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Definitioner av nyckeltal
Bruttomarginal
Nettoomsättningen med avdrag för inköpskost-
nader i procent av nettoomsättningen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i procent av omsättningen.

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av 
omsättningen.

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt 
kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kost-
nader i procent av genomsnittligt sysselsatt 
kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital har 
beräknats som ingående plus utgående syssel-
satt kapital dividerat med 2.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt 
eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som 
ingående plus utgående eget kapital dividerat 
med två.

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Nettoskuldsättningsgrad  
Räntebärande skulder minskat med finansiel-
la räntebärande tillgångar (inklusive likvida 
medel) dividerat med eget kapital.  
  
Andel riskbärande kapital  
Summan av eget kapital och uppskjutna skat-
teskulder dividerat med balansomslutningen. 
  
Räntetäckningsgrad 
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella 
kostnader dividerat med finansiella kostnader. 
 
Genomsnittligt antal aktier 
Ett vägt genomsnitt av antalet utestående akti-
er under perioden. Genomsnittet har räknats 
ut genom att summera antalet aktier vid varje 
månads slut och dividera med antalet månader 
under perioden.
   
Resultat per aktie 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittli-
ga antalet aktier.  
  
Eget kapital per aktie  
Eget kapital dividerat med antal aktier vid peri-
odens slut.  
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Om Cybaero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) 
med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både för-
svarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 
CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 45 anställda och är listat 
på NASDAQ OMX First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Övrig information
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsre-
dovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3). 

För detaljerad information beträffande bolagets re-
dovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 
2016.

Planerade rapporttillfällen
Bokslutskommuniké för 2017 lämnas den 15 mars 
2018.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets 
revisorer.

Linköping 2017-08-25
Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information
Rolf Schytt, VD CybAero AB
Telefon 013-465 29 00
E- post: rolf.schyttt@cybaero.se

Mikael Smith, CFO CybAero AB
Telefon 013-465 29 00
E- post: mikael.smith@cybaero.se

Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/Cybaero

Omslagsfoto: Pia Eriksson, FMV T&E
Foto: John Sandlund, Oskar Lurén m fl


