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2017-11-13 

 

Perioden januari – september 2017 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 5 720 (kSEK 42 951) 

• Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -24 371 (kSEK -32 823) 

• Periodens resultat uppgick till kSEK -24 508 (kSEK -33 069)  

• Resultat per aktie: SEK -0,55 (SEK -2,23) 

• Eget kapital per aktie: SEK 0,59 (SEK 2,12) 

 

Tredje kvartalet juli – september 2017 

• Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 644 (kSEK 4 814) 

• Kvartalets rörelseresultat uppgick till kSEK -5 211 (kSEK -25 789) 

• Kvartalets resultat uppgick till kSEK -5 211 (kSEK -25 870)  

• Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,80) 

 

 

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2016. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

 Den 17 oktober meddelar Hybricon att bolaget erhåller lån om 12 MSEK från Umeå 

Kommunföretag (UKF) mot pant och företagsinteckning för att brygga finansieringen 

fram till nya order. 

 

 Den 19 oktober meddelar Hybricon att bolaget erhåller ytterligare lån om 4 MSEK. 

Långivare är ägarna bakom Remod Invest AB som i samband med detta beslutat om 

att dela upp Remod Invest AB i fyra lika delar. Efter uppdelningen har var och en av 

ägarna en ägarandel om ca 9,56 procent av aktierna i Hybricon, samt egna 

lånefordringar genom var och ett bakomliggande bolag. 

 

 Den 6 november meddelar Hybricon att de uppgraderade hjulmotorerna som bolagets 

leverantör levererat återigen uppvisat kvalitetsbrister. Hybricon inleder därför – 

tillsammans med slutkund – en process med att testa nya hjulmotorer från en av 

världens största underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin. 
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VD:s kommentarer om verksamheten 

 

Under kvartalet har stort fokus legat på att säkerställa bolagets 

finansieringsbehov och i oktober kunde vi med glädje meddela 

resultaten från detta arbete. Dels att vi erhållit ett lån från Umeå 

Kommunföretag (UKF) om 12 miljoner kronor, dels lån om 4 miljoner 

kronor från ägarna bakom före detta Remod Invest AB.  

 

Lånen visar att våra stora ägare och UKF fortsätter att visa stark tro på 

Hybricon. Kapitalet ger oss möjlighet att fokusera än mer på 

marknadsaktiviteter och därmed ökar förutsättningarna för att vi ska ta 

hem order för våra ultrasnabbladdade elbussar.  

 

Lånet från UKF löper fram till 1 april 2021 och betalas ut till oss med 2 

miljoner kronor per månad under sex månader. Lånet från ägarna till 

Remod Invest AB löper över tre år och förfaller till betalning i sin helhet 

i september 2020.  

 

Under kvartalet har vi även arbetat vidare med de omstruktureringar som pågått det senaste året, vilket 

har lett till ett nytt kostnadsläge. Genom att omfördela våra resurser har vi kunnat kapa ytterligare fasta 

kostnader, för att istället använda det frigjorda kapitalet till produktutveckling och marknadsaktiviteter.  

 

Fokus på produktutveckling  

Under årets tredje kvartal har vi fortsatt utvecklingen av vår ultrasnabbladdade låggolvbuss som 

beräknas vara färdigkonstruerad kring årsskiftet. En marknadsundersökning som vi har genomfört visar 

att en väsentlig del av den nordiska bussflottan kommer att bytas ut under perioden 2019-2021. Många 

operatörer köper in låggolvbussar, vilket medför att vi ser med tillförsikt på framtiden.  

 

Med ett växande behov av klimatsmarta mobilitetslösningar kommer eldriven kollektivtrafik få en allt 

större betydelse. Vi ska ligga i absolut framkant i den utvecklingen. Det ställer samtidigt höga krav på 

oss som utvecklingsbolag. Vi utvärderar därför alltid hur vi på bästa sätt kan skapa ultrasnabbladdade 

elbussar med fyrhjulsdrift som klarar av bistra klimatförhållanden. Efter periodens utgång har vi kunnat 

konstatera att de uppgraderade hjulmotorerna som vår leverantör levererat inte lever upp till de krav vi 

ställer och vi har därför – tillsammans med kund – påbörjat en process med att testa nya hjulmotorer 

från en av världens största underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin. Hjulmotorerna som kommer 

prövas är fullt kompatibla med våra elbussar, vilket efter vissa tekniska justeringar genomförts innebär 

en snabb omställning. Vi har mycket starkt förtroende för den nya leverantören och jag är säker på att vi 

kommer hitta en lösning som gynnar oss, våra kunder och resenärer. 

 

Avslutningsvis röner våra bussar och laddstationer allt mer intresse. Vi har under kvartalet haft ett flertal 

intressenter på besök till vår anläggning i Holmsund, Umeå, som vill testa våra elbussar. Det är 

glädjande att vi får dela med oss av den kunskap och kompetens som vi byggt upp under de fyra år som 

våra bussar varit i aktiv drift och visa upp resultatet för betydande aktörer. 

 

Johan Suup 

Verkställande direktör 
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Resultat för perioden januari – september 2017 

Under perioden januari - september 2017 (2016) uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 5 720 (kSEK 

42 951) vilket består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer av 

serviceintäkter från befintlig levererad order. 

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 5 569 (kSEK 42 699), produkter i arbete - 

kSEK  0 (kSEK -4 456) samt aktiverat arbete om kSEK 0 (kSEK 4 118) och övriga intäkter om kSEK 151 

(kSEK 590).  

 

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 30 091 (kSEK 75 774). Kostnaderna består huvudsakligen 

av direkta materialkostnader om kSEK 10 163 (kSEK 41 328), övriga externa kostnader om  

kSEK 7 957 (kSEK 7 448) och personalkostnader om kSEK 6 965 (kSEK 15 245) samt värdeminskning 

enligt plan om kSEK 5 006 (kSEK 11 753, inklusive nedskrivning av engångskaraktär om kSEK 7 598). 

Den relativt höga materialkostnaden kommer av kvalitetsbrister med hjulmotorer som håller på att 

uppgraderas. 

 

Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till kSEK -24 371 (kSEK -32 823). Det försämrade 

resultatet i relation till omsättningen jämfört med föregående år, beror på avsaknaden av order och 

kostnader i samband med uppgradering av hjulmotorer. 
 
Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader 

på rörelsekredit i bank. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -137 (kSEK -246). 

Minskningen av räntekostnader för perioden januari – september jämfört med föregående år förklaras i 

huvudsak av att lånet amorterades i sin helhet i april 2017.  
 

Hybricon har under perioden ej belastats med skatt. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK 

-24 508 (kSEK -33 069). 

 

Eget kapital och likviditet 

Den 30 september 2017 uppgick Hybricons egna kapital till kSEK 26 211 (kSEK 31 542) varav  

kSEK 7 588 (kSEK 5 604) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 18 623 (kSEK 25 938) utgjordes av 

fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 4 454 (kSEK 1 485) samt av 

fond för utvecklingsutgifter, om kSEK 3 134 (kSEK 4 119), vilket är enligt den ändring som har skett i 

Årsredovisningslagen.1 Ökningen av aktiekapitalet förklaras med den nyemission som genomfördes 

under första kvartalet.  

 

Den 30 september 2017 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 3 496 (kSEK 11 399). Likvida medel 

bestod av kontanta medel hos bank. 

 

  

                                                 
1 Ändringen innebär att företag som aktiverar utvecklingsutgifter skall föra ett belopp från fritt eget kapital till en fond för 

utvecklingsutgifter inom bundet eget kapital som motsvarar utvecklingsutgifter aktiverade efter den 1 januari 2016. 

http://www.hybricon.se/
mailto:ir@hybricon.se


   
Fossilfritt, tyst och kostnadseffektivt 
 
 
  

  

Hybricon Bus System AB (publ) 

Korsvägen 1, SE-913 35 Holmsund, Tel 090–770 900,  

Org nr 556936–2196, www.hybricon.se, ir@hybricon.se  

Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK -19 904 (kSEK -18 162). 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK -193 (kSEK -4 735). Hybricons 

minskade investeringar jämfört med föregående år beror på att produktionsanläggningen för närvarande 

fyller bolagets behov.  

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 20 345 (kSEK 29 037)  

vilket förklarades av att Bolaget under perioden har genomfört en företrädesemission, om kSEK 35 631 

före emissionskostnader om beräknat MSEK 6,3 samt amortering av lån om MSEK 9.  

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK 248 (kSEK 6 140).  

 

Hybricon-aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 4 453 897,80, fördelat på 44 538 978 st aktier. Aktiens kvotvärde 

uppgår till SEK 0,10. Samtliga aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. 

Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktierna. Innehavare av aktier har 

företrädesrätt vid nyteckning av aktier. Avsteg från företrädesrätten kan dock förekomma beroende på 

bolagets från tid till annan situation. I händelse av eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier 

samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt format genom Euroclear-systemet. ISIN-koden för 

Bolagets aktier är SE0006966115. Hybricon aktiens kortnamn är HYCO. 
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Ägarförhållanden 

per 2017-09-30 

Namn Antal aktier Andel % 

ReMoD Invest AB 17 034 372 38,25% 

Gert Norrevik 2 637 620 5,92% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 668 746 3,75% 

Avanza Pension 1 394 435 3,13% 

Johan Markensten 1 382 530 3,10% 

Laddstation i Umeå AB 1 040 000 2,34% 

Array Consulting 814 443 1,83% 

HF Holding AB 531 905 1,19% 

Swedbank Försäkring 495 500 1,11% 

Johan Nyberg 373 867 0,84% 

Övriga 17 165 560 38,54% 

 44 538 978 100,00% 
 

 

 

Per den 2017-09-30 hade Hybricon 44 538 978 st. aktier registrerade.  

 

Antal ägare uppgår till 1 769 st.  

 

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner 

ReMoD Invest AB har efter rapportperiodens utgång meddelat att ägarna bakom ReMoD Invest AB har 

beslutat att överlåta 17 034 372 st aktier till de fyra delägarna genom en intern överlåtelse. Det innebär 

att 17 034 372 st aktier delas upp i fyra lika delar varav var delägare köper 4 258 593 st aktier. För mer 

information, se flaggningsmeddelandet från 2017-10-24.  

 

Förslag till vinstutdelning  

Styrelsen har inte fattat beslut om vinstutdelning.  
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Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1 Årsredovisning och koncernredovisning, det s.k. 

K3-regelverket.  

 

Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma 

Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är    

1 januari – 31 december. 

  

Bokslutskommuniké helår 2017 (jan-dec)      26 februari 2018  

Årsstämma               21 maj 2018 

Delårsrapport kvartal 1, 2018 (jan-mars)      21 maj 2018  

 

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

 

 

 

 

 

 

13 november 2017 

 

Hybricon Bus System AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Johan Suup 

Verkställande direktör 

 

Tel: 070-533 37 06 

E-post: johan.suup@hybricon.se 

 

Om Hybricon  
 

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast 

charging ® elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen 

produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och 

kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg 

om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på AktieTorget 

med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se. 
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Resultaträkningar 

 jan-sept juli-sept jan- sept juli-sept

  

(kSEK Koncern) 2017 2017 2016 2016 

 
Rörelsens intäkter 5 720 644 42 951 4 814 

Rörelsens kostnader -30 091 -5 855 -75 774 -30 603 
 
Rörelseresultat -24 371 -5 211 -32 823 -25 789 

Resultat från finansiella poster -137 -0 -246 -81 
 
Resultat före skatt -24 508 -5 211 -33 069 -25 870 

Skatt 0 0 0 0 
 
Resultat efter skatt -24 508 -5 211 -33 069 -25 870 

 

 

Balansräkningar 

  30 sept 30 sept 31 dec 

(kSEK Koncern)  2017 2016 2016 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  23 623 29 546 28 065 

Patent, varumärken och upphovsrätter  372 712 627 

Materiella anläggningstillgångar  1 084 1 498 1 197 

Summa Anläggningstillgångar  25 079 31 756 29 889 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m.  3 345 10 081 3 412 

Kortfristiga fordringar  2 312 6 778 2 088 

Kassa och bank  3 496 11 399 3 247 

Summa Omsättningstillgångar  9 153 28 258 8 747 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  34 232 60 014 38 636 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  26 211 31 542 21 373 

Långfristiga skulder  405 315 405 

Summa eget kapital och långfristiga skulder  26 616 31 857 21 778 

 

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder  605 9 605 605 

Leverantörsskulder  4 118 6 120 3 428 

Övriga kortfristiga skulder  2 893 3 432 3 825 

Skulder till kreditinstitut  0 9 000 9 000 

Summa kortfristiga skulder  7 616 28 157 16 858 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  34 232 60 014 38 636 

http://www.hybricon.se/
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Kassaflödesanalys 

  jan-sept jan-sept jan-dec 

(kSEK Koncern)  2017 2016  2016 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -19 904 -18 162 -26 318 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -193 -4 735 -4 731 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  20 345 29 037 29 037 
 
Periodens kassaflöde  248 6 140 -2 012 
 
Likvida medel vid periodens början  3 248 5 259 5 259 

Likvida medel vid periodens slut  3 496 11 399 3 247 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-sept jan-sept jan-dec  

(kSEK Koncern)   2017 2016 2016 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   26 211 31 542 21 373 

Soliditet (%)   77 53 55 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -19 904 -27 162 -26 318 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -20 097 -31 897 -31 049 

Likvida medel (kSEK)   3 496 11 399 3 247 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0 4 118 4 118 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   193 617 613 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   15 23 25 

 

Data per aktie 

Antal aktier (st)   44 538 978* 14 846 326 14 846 326 

Resultat per aktie, (SEK)   -0,55 -2,23 -2,91 

Eget kapital per aktie (SEK)   0,59 2,12 1,44 

 

* Antal aktier efter genomförd nyemission under 2017. 
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Definitioner nyckeltal 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital   Eget kapital vid periodens slut 

Soliditet   Eget kapital i procent av balansomslutningen 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar   Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 

minus förändring av rörelsekapital 

Kassaflöde efter investeringar   Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 

minus förändring av rörelsekapital och investeringar 

Likvida medel   Banktillgodohavanden och kassa 

 

Investeringar  

Immateriella anläggningstillgångar   Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar 

exklusive och om klassificeringar 

Materiella anläggningstillgångar   Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar 

 

Medarbetare 

Medelantalet anställda   Medelantalet anställda under perioden 

 

Data per aktie 

Antal aktier   Antal utestående aktier vid periodens slut 

Genomsn. ant. Genomsnittligt antal aktier  

Eget kapital per aktie   Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut 
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