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Perioden januari – december 2017 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till 9 148 kSEK (53 491 kSEK) 

• Periodens rörelseresultat uppgick till -29 952 kSEK (-42 906 kSEK)  

• Periodens resultat uppgick till -30 125 kSEK (-43 238 kSEK) 

• Resultat per aktie: -0,68 SEK (-2,91 SEK) 

• Eget kapital per aktie: 0,46 SEK (1,44 SEK) 

 

Kvartal oktober – december 2017 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till 3 428 kSEK (10 540 kSEK) 

• Periodens rörelseresultat uppgick till -5 581 kSEK (-10 083 kSEK) 

• Periodens resultat uppgick till -5 617 kSEK (-10 169 kSEK) 

• Resultat per aktie: -0,13 SEK (-0,68 SEK) 

 

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2016. 

 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 
 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. 

 Den 16 november meddelar Hybricon att bolaget får order om 7 MSEK för nya 

hjulmotorer. Beställare är Umeå Kommunföretag AB, som valt att byta ut de befintliga 

hjulmotorerna på grund av kvalitetsbrister. Affären har blivit möjlig sedan Hybricon 

etablerat samarbete med världsledande ZF Friedrichshafen AG. 

 

  

Bokslutskommuniké januari – december 2017 
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VD:s kommentarer om verksamheten 

 

Med flera förbättringar och uppgraderingar av Hybricons 

system för eldrivna bussar samt stärkta förutsättningar till 

nya beställningar så finns det all anledning att se 

optimistiskt på det nya året. Vi har också förväntningar på 

vårt samarbete med världsledande ZF som nu börjar ta 

form. 

 

Sedan slutet av januari har Hybricon använt och testat 

elbussarnas nya hjulmotorer, och det finns så här långt 

ingen tvekan om att resultaten är tillfredsställande. Vi har 

inte märkt av några störningar, och det mesta pekar 

därmed på att de stora problem vi det gångna året haft 

med våra hjulmotorer nu är på väg att lösas. 

 

Därmed kan vi fokusera på att slutföra andra uppgraderingar av våra system. En ny 

uppdaterad version av vår laddningsstation är på väg, och den kommer att garantera en 

ännu högre nyttjandegrad av bussarna än föregående version. Tanken är att den nya 

laddningsstationen ska levereras med nästa systemleverans av elbussar, och tillsammans 

med övriga förbättringar av själva bussarna så kommer vår konkurrensfördel att stärkas 

ytterligare. 

 

Väl positionerade inför upphandlingar 

Det är ingen tvekan om att Hybricon ligger väl positionerade inom nischen eldrivna 

bussar som klarar vinterklimat. Det är därför med självförtroende som vi det kommande 

året och åren kommer att delta i flera upphandlingar. Intressant är upphandlingarna av 

nya bussar i Norge och framförallt Osloregionen, där förhandlingarna redan kommit en 

bit på vägen. Hittills har vi märkt ett stort intresse för Hybricons system och vi ser goda 

chanser att få del av några av de ramavtal som kommer att slutas med busstillverkare. 

Totalt handlar upphandlingarna i Norge om ett antal hundra bussar varav en inte 

oväsentlig del är elbussar. Kan vi få en del av dessa upphandlingar så skulle det betyda 

mycket för ett bolag som Hybricon.  

 

Vi ser också stora möjligheter när det gäller offentliga upphandlingar av nya bussar i 

bland annat vår hemstad Umeå som kommer att slutföras under våren 2018. Där har 

Hybricon ett starkt utgångsläge till följd av våra betydande erfarenheter i staden. 

 

Stärkta relationer med leverantörer 

Vi har intensifierat vårt arbete med våra leverantörer, vilket syftar till att säkerställa 

leveranser, kvalitet och pris.  Det handlar om att kunna leverera med konkurrenskraftiga 

leveranstider. Målet är att vi i framtiden bara ska behöva ”trycka på knappen” för att 

verkställa en order. Hybricons kunder ska inte behöva oroa sig för att vi inte kan leverera 

i tid, och det gäller också stora beställningar. Vi driver processen med alla våra viktiga 

leverantörer. 
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Något som också är värt att trycka på, och som kan få stor betydelse för framtiden är 

Hybricons samarbete med tyska ZF Friedrichshafen AG (ZF), som är världens största 

underleverantör av drivlinor till fordonsindustrin. Projektet att konvertera drivlinan 

startade med ett gemensamt utvecklingsprojekt som visade på så pass bra resultat att 

det renderade i en beställning från Umeå kommun. Vi har tillsammans med ZF gjort 

tester av den nya lösningen med positivt utfall och vi är glada över att ha en stark 

leverantör och partner i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

 

Efter ett 2017 som inte var problemfritt så verkar det som att många bitar nu är på väg 

att falla på plats. Det gör att vi på Hybricon ser med tillförsikt på det år som nyss börjat 

med goda möjligheter till nya ordar. 

      

Johan Suup, 

Verkställande direktör  

http://www.hybricon.se/
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Resultat för perioden januari – december 2017 
Under perioden januari till december 2017 uppgick Bolagets rörelseintäkter till 9 148 kSEK  

(53 491 kSEK) varav den huvudsakliga minskningen kommer av minskad nettoomsättning.  

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om 8 992 kSEK (58 788 kSEK), förändring av 

produkter i arbete 0 kSEK (-10 343 kSEK) och aktiverat eget arbete om 0 kSEK (4 118 kSEK) samt 

övriga intäkter om 156 kSEK (928 kSEK). Hybricon har slutlevererat nio bussar och tre laddstationer till 

kund vilket återspeglas i den minskade nettoomsättningen samt minskningen av produkter i arbete och 

lager.  

 

Projekt Arctic Whisper som Hybricon har drivit tillsammans med Energimyndigheten avslutades under 

2016 och blev godkänt av Energimyndigheten under januari 2017 vilket har medfört att ingen ny 

balansering av utvecklingskostnader är gjord under året.   

 

Periodens rörelsekostnader uppgick till 39 100 kSEK (96 397 kSEK). Kostnaderna består huvudsakligen 

av direkta materialkostnader om 11 816 kSEK (53 544 kSEK), övriga externa kostnader om 10 705 kSEK 

(10 548 kSEK), personalkostnader om 9 907 kSEK (18 686 kSEK), värdeminskning enligt plan 6 672 

kSEK (13 619 kSEK inkl 7 598 kSEK som är hänförlig till engångsnedskrivning av materiella och 

immateriella tillgångar).  

 

Hybricon har slutlevererat bolagets första order varför bolaget nu är inriktad på försäljning och 

produktutveckling samt mot service och eftermarknad, vilket avspeglas både i omsättning och 

kostnadsmassa.  

 

Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till -29 952 kSEK (-42 906 kSEK). Försämringen av rörelse-

resultatet i relation till omsättningen förklaras i huvudsak av ökade kostnader i samband med att de 

uppgraderade hjulmotorerna från Hybricons tidigare leverantör inte levt upp till de krav som kunde 

förväntas. Detta har förorsakat minskade intäkter på grund av bussar som inte har levererat 

trafiktimmar.  

 

Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader 

från rörelsekredit i bank. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till -173 kSEK  

(-332 kSEK). Minskningen av räntekostnader förklaras med amortering av dyrare lån till bank samt att 

nytt lån inte har genererat räntekostnader för 12 månader. 

 

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

-30 125 kSEK (-43 238 kSEK).  

 

Eget kapital och likviditet 

Den 31 december 2017 uppgår Hybricons egna kapital till 20 594 kSEK (21 373 kSEK) varav 7 276 kSEK 

(4 739 kSEK) utgörs av bundet eget kapital och 13 318 kSEK (16 634 kSEK) utgörs av fritt eget kapital. 

Det bundna egna kapitalet utgörs av aktiekapital 4 454 kSEK (1 485 kSEK) samt av fond för 

utvecklingsutgifter 2 822 kSEK (3 254 kSEK), vilket är i linje med den ändring som har skett i Års-

redovisningslagen.1 Förändringen av det egna kapitalet förklaras med den nyemission som genomfördes 

under första kvartalet 2017 med avdrag för årets förlust.  

 

Den 31 december 2017 uppgår Hybricons likvida medel till 6 293 kSEK (3 247 kSEK). Likvida medel 

består av kontanta medel hos bank. Styrelsen har även gett vd i uppdrag att undersöka möjligheterna av 

kompletterande finansiering, för att säkerställa likviditeten över kalenderåret 2018.  

  

                                                 
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. 
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Kassaflöde och investeringar 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -25 102 kSEK (-35 321 kSEK) vilket 

främst förklaras av att inga nya order har inkommit samt problem med tekniken gällande hjulmotorerna.  

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till -197 kSEK (-4 728 kSEK). Att 

Hybricon har minskade investeringar beror på att produktionsanläggningen är klar.  

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 28 345 kSEK (38 037 kSEK)  

vilket förklaras av att bolaget under perioden har genomfört en nyemission. 

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till 3 046 kSEK (-2 012 kSEK).  
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Hybriconaktien 
Bolagets aktiekapital uppgår till 4 453 897,80 SEK fördelat på 44 538 978 aktier. Aktiens kvotvärde 

uppgår till 0,10 SEK. 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. I händelse av 

eventuell likvidation eller inlösen har samtliga aktier samma prioritet. Aktierna är utfärdade i elektroniskt 

format genom Euro Clear-systemet. ISIN-koden för Bolagets aktier är SE0006966115. Hybricons akties 

kortnamn är HYCO. 

 

Ägarförhållanden 
Ägarförhållande per den 29 december 2017. 

Namn Antal aktier Andel % 

Dcap i Sverige AB* 4 258 593 9,56% 

Moggliden AB* 4 258 593 9,56% 

Svenska Rivkonsult Aktiebolag* 4 258 593 9,56% 

Tjugoettan i Skellefteå AB* 4 258 593 9,56% 

Gert Norrevik 2 226 536 5,00% 

Avanza Pension 1 869 935 4,20% 

Laddstation i Umeå AB 1 040 000 2,34% 

Array Consulting 814 443 1,83% 

Johan Markensten 570 029 1,28% 

HF Holding AB 531 905 1,19% 

Per-Erik Ågren 552 746 1,24% 

Övriga 19 899 012 44,68% 

 44 538 978 100,00% 
 

*Ingick i ReMoD Invest AB som genom intern överlåtelse har minskat sitt ägande till 0%, se 
pressmeddelande 2017-10-24.  

 

 

Förändringar i aktieinnehav för personer i ledande ställning 
Under perioden har styrelseordförande sålt 15 000 units till styrelseledamoten Leif Herlitz, se 

pressmeddelande 2017-05-23. Vidare har VD Johan Suup köpt 70 000 st aktier av styrelseordförande 

Fredrik Jonsson, se pressmeddelande 2017-04-12.  

 

Redovisningsprinciper 
Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFN 2012;1 Årsredovisning och koncernredovisning, det så 

kallade K3-regelverket.  

 

Förslag till disposition av resultat 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31. 
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Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma 
Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är  

1 januari till 31 december. 

 

Hybricons årsredovisning för räkenskapsåret 2017 kommer att publiceras på AktieTorgets hemsida 

(www.aktietorget.se) senast 2018-04-30. Plats och tid för årsstämma kommer att publiceras i samband 

med kallelse till årsstämma.  
  
Årsstämma  (jan-dec)          21 maj 2018 

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

Delårsrapport kvartal 2, 2018 (april-juni)      27 augusti 2018 

Delårsrapport kvartal 3, 2018 (juli-september)    12 november 2018 

 

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

 

26 februari 2018 

Hybricon Bus System AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Johan Suup, VD, Hybricon Bus System AB (publ), tel: +46 (0)70 533 37 06  

e-mail 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-dec okt-dec jan- dec okt-dec

  

(kSEK) 2017 2017 2016 2016 

 
Rörelsens intäkter 9 148 3 428 53 491 10 540 

Rörelsens kostnader -39 100 -9 009 -96 397 -20 623 
 
Rörelseresultat -29 952 -5 581 -42 906 -10 083 

Resultat från finansiella poster -173 -36 -332 -86 
 
Resultat före skatt -30 125 -5 617 -43 238 -10 169 

Skatt 0 0 0 0 
 
Resultat efter skatt -30 125 -5 617 -43 238 -10 169 

 

 

Balansräkningar 

  31 dec  31 dec 

(kSEK)  2017  2016 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  22 142  28 065 

Patent, varumärken och upphovsrätter  287  627 

Materiella anläggningstillgångar  987  1 197 

Summa Anläggningstillgångar  23 416  29 889 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m  3 186  3 412 

Kortfristiga fordringar  1 641  2 088 

Kassa och bank  6 293  3 247 

Summa Omsättningstillgångar  11 120  8 747 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  34 536  38 636 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  20 594  21 373 

Långfristiga skulder  405  405 

Summa eget kapital och långfristiga skulder  20 999  21 778 

 

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder   0  605 

Leverantörsskulder  2 532  3 428 

Övriga kortfristiga skulder  3 005  3 825 

Skulder till kreditinstitut och huvudägare  8 000  9 000 

Summa kortfristiga skulder  13 537  16 858 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  34 536  38 636 
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Kassaflödesanalyser 

  jan-dec  jan-dec 

(kSEK)  2017   2016 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -25 102  -35 321 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -197  -4 728 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  28 345  38 037 
 
Periodens kassaflöde  3 046  - 2 012 
 
Likvida medel vid periodens början  3 247  5 259 

Likvida medel vid periodens slut  6 293  3 247 
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Nyckeltal och data per aktie 

   jan-dec  jan-dec  

(kSEK)   2017  2016 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   20 594  21 373 

Soliditet (%)   60  55 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -25 102  -35 321 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -25 299  -40 049 

Likvida medel (kSEK)   6 293  3 247 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0  4 118 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   197  610 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   14  25 

Antal anställda vid periodens slut   13  22 

 

Data per aktie 

Antal aktier (st)   44 538 978  14 846 326 

Resultat per aktie, (SEK)   -0,68  -2,91 

Eget kapital per aktie (SEK)   0,46  1,44 

 

 

 

Definition av 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 omklassificeringar 

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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