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Perioden januari - december 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 12 TSEK 

(2,9 MSEK). 
• EBITDA uppgick till -145 MSEK (-75,5 MSEK) 
• Rörelseresultatet uppgick till -151 MSEK 

(-86,8 MSEK). 
• Resultat efter skatt uppgick till -155 MSEK 

(-91,3 MSEK). 
• Resultat per aktie uppgick till -3,32 SEK 

(-2,50 SEK). 
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. 

Perioden Juli - December 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 640 TSEK 

(1,9 MSEK). 
• EBITDA uppgick till -117 MSEK (-32,7 MSEK) 
• Rörelseresultatet uppgick till -116 MSEK 

(–39,0 MSEK). 
• Resultat efter skatt uppgick till -120 MSEK 

(-41,7 MSEK). 
• Resultat per aktie uppgick till -3,63 SEK 

(-1,57 SEK). 

 

 

Händelser under året 
 

• Den 7:e mars lämnade styrelse-
ordförande Claes Drougge styrelsen och sitt 
uppdrag som ordförande av hälsoskäl. Styrelsen 
utser vice ordförande Michael Auerbach till ny 
styrelseordförande.  

• CybAero meddelar den 13:e juni att 
bolaget befinner sig i en ansträngd 
likviditetssituation och kapitalet för den löpande 
driften beräknas vara förbrukat i slutet av juni 
2017 om inte ytterligare kapital tillskjuts. 

• Den 29:e juni hålls CybAeros 
bolagsstämma, vilken beslutade att fastställa 
resultat- och balansräkning. 

• CybAero och Bracknor Investment Group 
tecknade den 24:e juli ett avtal gällande en 
finansieringslösning till ett belopp på upp till 5,25 
miljoner USD i form av sju konvertibellån, de 
första tre lånen på vardera 850 000 USD, det 
fjärde lånet på 750 000 USD och de sista tre 
lånen på vardera 850 000 USD. 

• Styrelsen meddelar den 23:e augusti att 
Mikael Smith, CybAeros CFO, utses som interim 
VD tills en ny VD utsetts. Rolf Schytt antar en ny 
roll som operativ chef. 

• CybAero håller den 24:e augusti en extra 
bolagsstämma vid vilken det beslutades att 
genomföra en omvänd split, att emittera 
konvertibellån samt att minska aktiekapitalet. 

• Den 18:e september genomför CybAero 
en sammanläggning av aktier, en så kallad 
omvänd split, i enlighet med beslut som togs vid 
extra bolagsstämma den 24 augusti 2017. 
Sammanläggningen innebär att varje 10 
nuvarande aktier kommer sammanläggas till en 
ny aktie (10:1). 

• Styrelsen i CybAero beslutar den 16:e 
oktober att, under förutsättning av en extra 

bolagsstämmas godkännande, genomföra en 
nyemission om ca 45 - 50 MSEK med 
företrädesrätt för Bolagets aktieägare. 
Emissionen är säkerställd upp till ca 34 MSEK via 
teckningsförbindelser och emissionsgarantier, 
motsvarande ca 73 procent av 
emissionsbeloppet. 

• Den 30:e oktober tecknar CybAero avtal 
med Skyworks Global, ett amerikanskt företag 
som arbetar med design och utveckling av 
högprestandagyroplan. 
Skyworks kommer förse CybAero med en evig 
licens till deras patenterade gyroteknik. I 
gengäld kommer CybAero att dela gemensam 
immateriell äganderätt i den forskning och 
utveckling som bedrivs med hjälp av Skyworks 
patent. 
Vidare har CybAero och Skyworks enats om att 
uppta diskussioner kring gemensam 
produktmarknadsföring, försäljning och 
intäktsandel. Avsikten är att realisera detta när 
en marknadsklar APID-version integrerad med 
Skyworks immateriella äganderätt har 
utvecklats. 

• 14:e november håller CybAero två extra 
bolagsstämmor, vilka beslutade att sänka 
aktiekapitalet, godkänna styrelsens beslut om 
nyemission samt att välja Tommy Magnusson till 
ny styrelseledamot.  

• Den 17:e november meddelar Styrelsen i 
CybAero AB (publ) att arbetet med att upprätta 
ett prospekt i samband med CybAeros 
förestående företrädesemission om 46,3 MSEK 
är avslutat och att prospektet godkänts och 
registrerats av Finansinspektionen. 

• CybAero genomförde den 4:e december 
demonstrationsflygningar för den belgiska 
flottan. Under demonstrationen genomfördes 
två separata flygningar i syfte att visa upp 



 

 

systemets operativa prestanda i både dagsljus 
och mörker. 

• 5:e december offentliggjordes 
information om att CybAero förbereder  
demonstrationsflygningar för ett FN-organ. 
Flygningarna är planerade att genomföras i 
närtid. De syftar till att operativt demonstrera 
CybAeros APID One med tillhörande Air Drop 
System och dess kapacitet att leverera 
förnödenheter till krisdrabbade områden.    
 
 
Väsentliga händelser efter 
bokslutsdagen 

 
• 23:e januari tillträdde Johan Ahlström 

som VD för CybAero.  
• 6:e februari offentliggjordes information 

om att CybAero har tecknat ett samarbetsavtal 
med Missing People som innebär att de kommer 
använda bolagets drönare i sökandet efter 
försvunna personer. 

• 9:e februari meddelade CybAero att man 
beslutat om omstruktureringar för att 
effektivisera organisationen. Till följd av detta 
minskades antalet anställda från 35 till omkring 

20 och framöver kommer vissa delar av 
verksamheten outsourcas. Detta beräknas 
bespara CybAero 19 MSEK årligen.  

• 16:e februari meddelade CybAero i 
samband med handelsstopp av aktien att 
bolaget lider av akut likviditetsbrist. Cybaero 
meddelar även att bolaget utreder om mer än 
hälften av aktiekapitalet är förbrukat. 

• Johan Ahlström avgår den 8 mars som 
VD i CybAero AB med omedelbar verkan. 
Tommy Magnusson, styrelseledamot i CybAero, 
har utsetts till tf. VD.  

• 28:e mars meddelade CybAero att man 
träffat finansieringsavtal med Alpha Blue Ocean 
på upp till 52,5 miljoner kr.
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VD har ordet 
 
CybAero har den senaste tiden befunnit sig i en 
minst sagt turbulent period. Trots detta har 
personalen hela tiden gjort sitt yttersta för att ta 
verksamheten dit vi vill att den ska vara, det vill 
säga att kunna leverera produkter som håller 
högsta klass. CybAero är ett utvecklingsbolag som 
verkar i en mycket spännande bransch, men 
också en bransch som befinner sig i en tidig 
utvecklingsfas. Detta innebär att vi hela tiden 
stöter på nya utmaningar. Det har i sin tur 
medfört förseningar och en tröghet i 
försäljningsprocesserna. Men trenden är dock 
tydlig. Obemannade helikoptrar är på stark 
frammarsch och utvecklingen i branschen går 
snabbt framåt, så även för CybAero. 
 
Under 2017 har vi arbetat hårt med att 
vidareutveckla vår huvudprodukt APID One. Det 
har handlat om att öka robustheten samt att 
utveckla olika tillämpningsområden. För mobila 
insatser i t ex katastrofområden är vår 
containerbaserade hangar och ledningscentral 
(Mobile Operation Center) nu klar för försäljning.  
 
Under 2017 och i början av 2018 har vi genomfört 
ett antal framgångsrika demonstrationer för 
potentiella kunder på flygplatserna Ljungbyhed 
och Västervik. 
 
Arbetet med att avsluta Jolly-affären i Kina 
fortgår. Dock har vi gjort bedömningen att 
fordran inte bör ligga kvar i balansräkningen då 
affären har pågått under en längre tid och ännu 
inte avslutats. 
 
Under inledningen på 2018 har vi arbetat för att 
förbättra CybAeros position inom de viktigaste 
områdena. Ett första steg var att se över bolagets 
kostnadskostym. I februari presenterades därför 
ett kostnadsbesparingsprogram med avsikt att ta 
bolagets kostnader till en nivå bättre anpassad för 
dagens situation. Vi har arbetat hårt med att 
skära kostnader och därmed reducera företagets 
så kallade ”burn rate”, samtidigt som vi genom en 
omorganisation effektiviserat verksamheten. 
 
Bolaget har dock inte haft de finansiella resurser 
som krävts för att ta verksamheten till nästa nivå. 
Relaterat till finansieringen stoppades handeln 
med aktien på First North den 15:e februari. Vi 
har arbetat fram en lösning vilket vi meddelade 
marknaden 28:e mars. Denna lösning ger oss 
möjligheten att implementera företagets nya 
strategi och fortsätta utveckla våra produkter och 
tjänster i ett mer långsiktigt perspektiv.  
 
Som nytillträdd VD har jag tillsett att arbetet med 
att färdigställa en ny affärsstrategi och 
organisation för CybAero påbörjats. Med min 

bakgrund inom aviation är det naturligt att utveckla 
vår APID mot en certifierad luftfartsprodukt för att 
öppna nya marknader och nya affärsmöjligheter. 
 

Linköping den 29 mars 2018 
 

 

Tommy Magnusson 
Verkställande direktör 
CybAero AB 

  



 

 

Utveckling 
Teknikavdelningen har under våren fokuserat på 
att förbättra driftsäkerheten på helikoptern samt 
arbetat med avvikelser. Årets största 
operationella projekt har varit utvecklingen av 
en ny mobil helhetslösning i form av en 
containerbaserad operationscentral, CybAeros 
Mobile Operation Center, eller M.O.C. Denna 
togs i bruk under Q3. M.O.C. ger 
systemanvändaren större flexibilitet och 
möjlighet att operera självständigt från platser 
som saknar stabil infrastruktur.  
 
Arbetet med den konstruktionshandbok som ska 
ligga till grund för hur den dagliga 
verksamheten ska bedrivas har även fortsatt 
under året. Teknikavdelningen har under hösten 
arbetat med att få klart en större uppdatering 
av APIDsystemet, i detta har stor vikt lagts på 
ett förbättringsprojekt för att reducera 
vibrationer. Teknikavdelningen har även i 
projektform utvecklat en branddrönare som en 
anpassning till marknadens behov. 
Teknikavdelningen har även medverkat vid 
långflygningen i Kina och FAT avseende Jolly. 

Flygavdelningen 
Under året har CybAeros flygavdelning i första 
hand arbetat med tester och 
demonstrationsflygningar. Demo har 
genomförts dels med CybAeros APID, men även 
med den nya branddrönaren, som bland annat 
visats på mässor i Revinge och Helsingborg 
under hösten. APIDen har visats för den 
belgiska flottan under Q4 2017 och avdelningen 
har även fått bistå TV4 med bildmaterial till ett 
nyhetsinslag om en kommersiell 
drönaroperatörutbildning i Ljungbyhed där 
CybAeros flygavdelning deltog med personal 
och utrustning.  
Flygavdelningen har också till stor del varit 
involverade i arbetet med M.O.C. och har bland 
annat genomfört FAT på denna. 
I februari genomfördes FAT för Jolly i Kina och 
därefter har det pågått förhandlingar med dem 
om hur processen ska se ut framåt.  

Avdelningen har fått en ny chef då tidigare 
flygchef gått vidare till rollen som COO på 
företaget.  

Produktionsavdelningen 
På grund av den ekonomiskt ansträngda 
situation företaget befunnit sig i under året har 
inte produktionsavdelningen haft möjlighet till 
full produktion. Anställda i den personalpool som 
skapats under 2016, har dock kunnat stötta 
andra avdelningar där personalbehovet varit 
större.  
Utöver den produktion som förekommit har 
avdelningen också genomfört förändringar 
avseende lager och logistik för att förbättra 
produktionssäkerheten samt för att optimera 
flödet inom lagerhanteringen. Avdelningen har 
sett över och förbättrat rutinerna rörande 
materialflöde inom produktionen för att undvika 
ackumulering av ett alltför stort lager. 

Marknadsföring och försäljning 
Året har präglats av ett intensivt 
marknadsförings- och försäljningsarbete, 
bolaget har bland andra träffat representanter 
från FN, till vilka CybAero offererat flyguppdrag i 
krigsdrabbade områden för transporter av 
förnödenheter. För ändamålet har ett airdrop-
system konstruerats och integrerats. 
Förberedelser för planerade 
demonstrationsflygningar har genomförts under 
hösten. Ett antal andra upphandlingsprocesser 
med APID-systemet har inletts och utvecklats. 
   
Det nystartade affärsområdet Air Services har 
genomfört uppdrag med att filma samt 
detektera strålning.  
  
För att underlätta brandbekämpning har 
CybAero utvecklat ett mindre specialanpassat 
system för brandförsvaret. Systemet inkluderar 
en användarvänlig kontrollpanel av egen design 
samt integrerad IR-kamera. Ett antal av dessa 
system har sålts under 2017.  
  
Under hösten deltog CybAero i den 
internationella biståndsmässan AidEx i Bryssel 
och visade där upp APID-systemet samt airdrop-
funktionalitet. Demonstrationsflygning för 
belgiska flottan har även genomförts med 
positiv respons.  

Anställda 
Medelantalet anställda under 2017 uppgick till 42, 
fördelat på 5 kvinnor och 37 män. Utöver dessa 
har CybAero anlitat ett antal konsulter. 
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Nettoomsättning och resultat 
• Intäkterna för 2017 härrör huvudsakligen från 
aktiverade utvecklingskostnader. 
• Nettoomsättningen för 2017 hamnade på 12 TSEK 
(2,9 MSEK) vilket innebär en minskning från 
föregående år med 99,6 procent. Totalt uppgick 
Intäkterna till 4,8 MSEK (8,0 MSEK). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -155 MSEK (-

91,3 MSEK). 
• Aktiverade utvecklingskostnader skrivs av med 

8,5 MSEK (9,6 MSEK) och har även skrivits 
ner med 35 MSEK (0 MSEK). 
 

Årets resultat och nedskrivningar  
Under året har nedskrivningar av balansposter 
genomförts, vilket har påverkat årets resultat negativt 
med -91 MSEK (0 MSEK). Nedskrivningen har till största 
del bestått av Jolly och immateriella tillgångar. 
Nedskrivning av fordran på projekt Jolly har 
gjorts då det råder osäkerhet när tillgången 
kommer att ge bolaget ekonomiska fördelar. 
Osäkerheten i tillgången baseras på att projektet 
har pågått under ett antal år och ännu inte 
slutförts.  

Investeringar 
Under perioden uppgick bruttoinvesteringar i 
anläggningstillgångar till 10,7 MSEK (9,8 MSEK). Av 
investeringarna utgör aktivering av 
utvecklingskostnader 2,3 MSEK (7,8 MSEK) och 0 
MSEK (-4,6 MSEK) är utrangering. Under året har 
det även gjorts en nedskrivning av de 
immateriella tillgångarna på 33,1 MSEK (0 
MSEK).  

Likviditet och kassaflöde 
Under året 2017 har CybAero tillförts likvida medel, 
dels genom finansieringsavtal med Bracknor 
Investment Group och dels genom 
företrädesemission. Bolaget erhöll likvid av två 
avropade trancher genom avtalet med Bracknor 
Investment Group vilket tillfört bolaget totalt 13,7 
MSEK. Företrädesemissionen tillförde bolaget 34 
MSEK före emissionskostnader om 8,1 MSEK och 
amortering av lån (9,0 MSEK). Periodens kassaflöde 
uppgick till -35 MSEK (32,6 MSEK), bolagets likvida 
medel uppgick per balansdagen till 2,9 MSEK (38,0 
MSEK).  
Bolagets likviditet förstärks under 2018 med den 
finansiella lösning som presenterades i pressrelease 
28:e mars 2018 och är även beroende av 
säljarbetet.  

Eget kapital 
Det egna kapitalet har under året påverkats genom 
nedskrivning av aktiernas kvotvärde, trancher i 
finansieringsavtal med Bracknor Investment Group 
och företrädesemission.  
 
Enligt beslut på bolagstämma 2017-08-24 skrevs 
kvotvärdet ner vilket frigjorde kapital från bundet 
aktiekapital med 66,9 MSEK till fritt eget kapital. Det 
frigjorda kapitalet användes för att täcka förluster, 
som inte täcktes av fritt eget kapital. 
 
På bolagsstämman beslutades även om en riktad 
emission av konvertibler till Bracknor och ett 
bemyndigande till styrelsen som utnyttjats för 
beslut om ytterligare konvertibler. CybAero har 
erhållit likvid från Bracknor Investment Group för 
två stycken trancher, totalt 13,7 MSEK. Värdet av 
betalade men ej konverterade skuldebrev samt 
värdet av en ej ännu inbetald tranch har värderats 
vid bokslutsdagen och redovisats i EK, 19,9 MSEK. 
Företrädesemission som beslutades på 
bolagsstämma den 14 november tillförde bolaget 34 
MSEK före emissionskostnader (8,1 MSEK) och var 
vid årsskiftet avslutad och delvis registrerad. Vid 
bolagsstämman beslutades även om en mindre 
sänkning av aktiernas kvotvärde vilket frigjorde 
bundet kapital med 3,1 MSEK. Det frigjorda 
kapitalet användes för att täcka förluster, som inte 
täcktes av fritt eget kapital.  
 
Sammantaget har följande händelser förändrat 
bolagets egna kapital under året: 
 
• Bracknor Investment Group konverterade 
skuldebrev till aktier (98 471 st aktier) 
• Företrädesemission registrerad (4 283 892 st 
aktier) 
• Företrädesemission ej registrerad vid årsskiftet (4 
780 916 st aktier) 
• Bracknor ej konverterade skuldebrev till aktier (19 
MSEK) 
• Minskning av kvotvärdet (66,9 MSEK) 
• Minskning av kvotvärde (3,1 MSEK) 
 
Antal registrerade aktier på bokslutsdagen var 10 
461 377 st. Bolagets egna kapital på bokslutsdagen 
uppgår till 19,4 MSEK (127,6 MSEK). 
 
CybAeros aktie 
CybAeros aktie är sedan juni 2007 noterad vid 
Nasdaq OMX First North. Aktiens stängningskurs 
29:e december 2017 var 3,41 SEK, att jämföras 
med 2,97 SEK december 2016. Under 2017 har en 
omvänd split genomförts enligt beslut på 
bolagsstämma 24 augusti. 
Antal registrerade aktier uppgick vid periodens slut 
till 10 461 377 stycken. Det innebär att bolagets 
marknadsvärde baserat på aktie vid årsskiftet 
uppgick till 52,0 MSEK (180,5 MSEK). 
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RESULTATRÄKNING 

 

Belopp i tkr 
2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-07-01 2016-01-01 
2017-12-31 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31 2016-06-30 

RÖRELSENS INTÄKTER M M       

Nettoomsättning 12 -640 652 2 947 1 887 1 060 

Aktiverat arbete för egen räkning 4 530 1 220 3 311 4 888 3 310 1 578 
Övriga rörelseintäkter 225 85 139 64 64 - 
Summa intäkter 4 767 665 4 102 7 899 5 261 2 638 

 
RÖRELSENS KOSTNADER 

      

Råvaror och förnödenheter -50 969 -49 663 -1 306 -7 991 -4 684 -3 307 
Övriga externa kostnader -24 357 -13 594 -10 763 -31 145 -14 409 -16 736 
Personalkostnader -36 251 -16 275 -19 976 -38 586 -18 676 -19 909 
Avskrivningar av materiella och       

immateriella anläggningstillgångar -9 833 -2 890 -6 943 -12 464 -6 271 -6 193 
Övriga rörelsekostnader -34 639 -34 631 -7 -4 549 -235 -4 315 
Summa rörelsens kostnader -156 048 -117 053 -38 995 -94 735 -44 275 -50 460 
       

Rörelseresultat -151 281 -116 388 -34 893 -86 836 -39 014 -47 822 

 
 
 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

      

Resultat från övriga värdepapper och 
långfristiga fordringar  

-3 552 -3 552 - - - - 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - - - 
Räntekostnader och liknande resultatposter -651 -438 -214 -4 467 -2 725 -1 742 
Summa resultat från finansiella poster -4 203 -3 989 -214 -4 467 -2 725 -1 742 
       

Resultat efter finansiella poster och före skatt -155 485 -120 378 -35 107 -91 303 -41 739 -49 564 

Skatt på årets resultat       

PERIODENS RESULTAT -155 485 -120 378 -35 107 -91 303 -41 739 -49 564 
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BALANSRÄKNING 
 

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

 
TILLGÅNGAR 

    

TECKNAT EJ INBETALT KAPITAL 24 926 - - 741 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
    

Immateriella  anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 214 36 987 40 011 41 450 

Materiella  anläggningstillgångar 
    

Maskiner och Inventarier 9 830 9 847 4 719 3 571 

Finansiella tillgångar 
    

Andelar i koncernföretag 50 50 50 50 
Andra långfristiga fordringar 566 4 030 3 993 3 930 

Summa anläggningstillgångar 11 659 50 914 48 773 49 001 

 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

    

Råvaror och förnödenheter 326 9 800 8 943 12 420 
Varor under tillverkning 3 559 1 089 3 773 2 334 
Kundfordringar 232 25 153 - 
Fordran på beställare 0 48 912 48 280 46 558 
Fordringar koncernföretag 5 5 2 - 
Övriga fordringar 1 644 698 1 855 1 901 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 297 1 874 2 161 4 613 

Likvida medel 2 891 4 170 37 978 10 374 

Summa omsättningstillgångar 10 955 66 572 103 145 78 200 
     

SUMMA TILLGÅNGAR 47 540 117 486 151 918 127 942 
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fortsättning balansräkning 
 

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

EGET KAPITAL 
    

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 36 615 91 185 91 185 47 992 
Nyemission under registrering 36 718 - - 104 
Reservfond 493 493 493 493 
Utvecklingsfond 1 056 8 044 6 566 - 

Fritt eget kapital 
    

Överkursfond 390 082 326 343 326 343 269 309 
Nyemission under registrering 1 195 - - 637 
Fria reserver/balanserat resultat -290 358 -290 358 -205 621 -199 054 
Utvecklingsfond -1 056 -8 044   
Periodens/årets resultat -155 485 -35 107 -91 303 -49 564 

Summa eget kapital 19 261 92 557 127 664 69 918 

 
SKULDER 

    

Avsättningar     

Övriga avsättningar 5 703 4 552 6 001 6 461 

Summa avsättningar 5 703 4 552 6 001 6 461 

 
Långfristiga skulder 

    

Övriga skulder tilll kreditinstitut - - 35 70 

Summa långfristiga skulder - - 35 70 

 
Kortfristiga skulder 

    

Skulder till kreditinstitut - - - - 
Leverantörsskulder 15 448 6 794 5 123 4 488 
Övriga räntebärande  skulder - - - 34 000 
Aktuell skatteskuld 606 595 1 103 860 
Övriga skulder 948 1 144 1 237 1 521 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 574 11 844 10 754 10 624 

Summa kortfristiga skulder 22 576 20 377 18 218 51 494 
     

Summa skulder och avsättningar 28 279 24 929 24 254 58 025 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 540 117 486 151 918 127 942 



CYBAERO  BOKSLUTSKOMMUNIKÉ  2017     11 

 

 

 
 
 
 
 

fortsättning balansräkning 
 

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

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser    

Ställda säkerheter 
    

För egna skulder och avsättningar     

Företagsinteckningar 10 000 10 000 10 000 10 000 
Tillgångar med äganderättsförbehåll - - 116 157 
Bankräkningar - 3 488 3 807 3 852 
Summa 10 000 13 488 13 923 14 009 

 
Övriga ställda panter och säkerheter 

 
None 

 
None 

 
Inga 

 
Inga 

Summa ställda säkerheter 10 000 13 488 13 923 14 009 

 
Ansvarsförbindelser 

 
None 

 
None 

 
Inga 

 
Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS 
 

Belopp i TKR 
2017-01-01 
2017-12-31 

2017-07-01 
2017-12-31 

2017-01-01 
2017-06-30 

2016-01-01 
2016-12-31 

2016-07-01 
2016-12-31 

2016-01-01 
2016-06-30 

 
Resultat efter  finansnetto 

 
-155 485 

 
-103 830 

 
-35 107 

 
-91 303 

 
-41 739 

 
-49 564 

Justerat för ej kassaflödespåverkande poster 42 518 37 062 5 456 12 553 -451 13 004 

Förändring av lager 8 831 4 931 1 828 3 752 3 637 115 
Förändring av kortfristiga fordringar 18 111 7 755 932 -2 984 608 -3 592 
Förändring av kortfristiga skulder 11 094 7 430 2 164 -6 515 906 -7 421 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -74 931 -46 652 -24 727 -84 497 -37 039 -47 458 

 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 336 -1 026 -3 311 -2 028 1 287 -3 315 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 395 -660 -5 735 -7 754 -7 267 -487 
Förändring av finansiella tillgångar 3528 -24 - 4 566 4 600 -34 

Kassaflöde  från investeringsverksamheten -7 203 -1 709 -9 046 -5 217 -1 381 -3 836 

 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

      

Förändring av eget kapital - nyemission 48 306 48 306 - 137 586 115 245 22 341 
Emissionskostnader -1 224 -1 224 - -15 017 -15 017 - 
Amortering av låneskulder -35 - -35 -239 -204 -35 
Upptagna lån - - - - -34 000 34 000 

Kassaflöde  från finansieringsverksamheten 47 047 47 082 -35 122 330 66 024 56 306 
       

PERIODENS KASSAFLÖDE -35 087 -1 278 -33 808 32 616 27 604 5 012 
       

Likvida medel (IB) 37 978 4 170 37 978 5 362 10 374 5 362 
       

Likvida medel vid periodens slut 2 891 2 891 4 170 37 978 37 978 10 374 
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Belopp i TKR         

Ingående balans per 1 januari 2017 91 185 493 0 6566 326 343 -205 621 -91 303 127 664 

Resultatdisposition - - - - - -91 303 91 303 - 
Resultat 2017-12-31 - - - - - - -155 485 -155 485 
Nyemission 11 905 - 36 718 - 64 935 - - 113 558 
Nedskrivning av aktiekapital -66 475 - - - - - - -66 475 
Omföring utvecklingsutgifter - - -5 510 - 5 510 - - 

Utgående balans per den 31 decem- 
ber 2017 

36 615 493 36 718 1 056 391 278 -291 414 -155 485 19 261 

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

Resultatdisposition - - - - - -91 303 91 303 - 
Resultat 2015-12-31 - - - - - - -35 107 -35 107 
Nyemission - - - - - - - - 

Omföring utvecklingsutgifter - - - 1 478 - -1 478 - - 

Utgående balans per den 30 juni 
2017 

91 185 493 0
8 044

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 2016-12-31 - - - - - - -91 303 -91 303 
Nyemission 47 317 - -4 124 6 566 56 971 - - 100 164 
Omföring utvecklingsutgifter - - - 6 566 - -6 566 - 0 
Utgående balans per den 31 
december 2016 

 
91 185

 
493

 
0
 

6 566
 

326 343
 

-205 621
 

-91 303
 

127 663 
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Nyckeltal 
 
 

 
2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 

MARGINALER 
     

 
Bruttomarginal, % 

 
-439 797,1% 

 
-100,3% 

 
-171,1% 

 
-211,9% 

 
-123,6% 

Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg 

Vinstmarginal, % Neg Neg Neg Neg Neg 

RÄNTABILITET 
     

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Neg Neg Neg Neg Neg 

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Neg Neg Neg Neg Neg 

KAPITALSTRUKTUR 
     

Soliditet, % 40,5% 78,8% 84,0% 54,5% 80,3% 

Nettoskuldsättningsgrad,   % -15,0% -4,5% -29,7% -14,7% -4,3% 

Andel riskbärande kapital,% 40,5% 78,8% 84,0% 54,5% 80,3% 

Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Neg 

ÖVRIGT 
     

Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar, tkr 10 732 9 065 9 782 3 803 20 994 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader, tkr 35 339 19 404 37 315 19 300 38 575 

Medelantal anställda, st 42 43 46 49 46 

DATA  PER AKTIE 
     

Antal aktier vid I600periodens slut, st (registrerade) 10 461 377 60 790 156 60 790 156 31 994 819 29 245 819 

Antal aktier vid periodens slut, st (efter 
utspädning) 10 461 377 60 790 156 60 790 156 31 994 819 29 245 819 

Genomsnittligt antal aktier, st (registrerade) 46 886 883 60 790 156 36 564 959 31 536 652 20 977 046 

Genomsnittligt antal aktier, st (efter utspädning) 46 886 883 60 790 156 36 564 959 31 536 652 20 977 046 

Resultat per aktie, kr -3,32 -0,58 -2,50 -1,57 -3,53 

Resultat per aktie efter utspädning, kr -3,32 -0,58 -2,50 -1,57 -3,53 

Eget kapital per aktie, kr 1,84 1,52 2,10 2,19 4,06 
Utdelning per aktie, kr n/a n/a n/a n/a n/a 
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Definitioner av nyckeltal 

Bruttomarginal 
Nettoomsättningen med avdrag för 
inköpskostnader 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 
kostnader 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 
finansiella räntebärande tillgångar 
(inklusive likvida medel) dividerat med eget 
kapital. 

 
Andel riskbärande kapital 
Summan av eget kapital och uppskjutna 
skatteskulder dividerat med balansomslutningen. 

 
Räntetäckningsgrad 
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella 
kostnader dividerat med finansiella kostnader. 

 
Genomsnittligt antal aktier 
Ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier 
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 genomsnittliga 
antalet aktier. 

 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid peri- 
odens slut. 
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Övrig information 

Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. 

 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

 
För detaljerad information beträffande bolagets 
redovisningsprinciper hänvisas till 
årsredovisningen för 2016. 

 
Planerade rapporttillfällen 
Årsredovisning 2017 14 maj 2018 
Halvårsrapport 24 augusti 2018 
Bokslutskommuniké 15 mars 2019 

 
Årsstämma 
Årsstämma i CybAero AB kommer att hållas 
den 15 juni i Linköping. 

 

Denna delårsrapport har inte granskats av 
bolagets revisorer. 

 
 
 
 
 

Kontaktpersoner 
Tommy Magnusson,  
Interim VD CybAero AB  
Telefon 013-465 29 00 

 
Anna-Cecilia Köhler,  
Interim CFO CybAero AB  
Telefon 013-465 29 00 

 
E-post: ir@cybaero.se 

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

 
Linköping 2016-03-29 
Styrelsen i CybAero AB (publ) 

 
 
 

 
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 försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, 
räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. 
Bolaget är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified 
Adviser. 


