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Perioden januari – december 2018 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 21 195 (kSEK 9 148) 

• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -5 652 (kSEK -23 280) 

• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -12 217 (kSEK –29 952) 

• Periodens resultat uppgick till kSEK -12 607 (kSEK -30 125)  

• Resultat per aktie: SEK -0,08* (SEK -0,68) 

• Eget kapital per aktie: SEK 0,17* (SEK 0,46) 

 

Fjärde kvartalet oktober – december 2018 

• Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 9 642 (kSEK 3 428) 

• Kvartalets resultat före avskrivningar uppgick till kSEK 2 691 (kSEK -3 915) 

• Kvartalets resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK 1 099 (kSEK -5 581) 

• Kvartalets resultat uppgick till kSEK 1 001 (kSEK -5 617)  

• Resultat per aktie: SEK 0,02* (SEK -0,13) 

 

*Efter genomförd nyemission per 2018-12-31 som registrerades hos bolagsverket under februari 2019. 

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2017. 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 

 Den 10 oktober meddelar Hybricon att bolaget kallar till extra bolagsstämma den 19 

november 2018. I kallelsen föreslås att stämman beslutar om ändring av 

bolagsordning, genomförande av en företrädesemission, utgivande av 

teckningsoptioner samt beslut om förvärv av serviceföretag. Valberedningen föreslår 

nyval av Gert Norrevik som ny styrelseledamot efter att Peter Östlund på grund av 

privata skäl valt att avsluta sitt uppdrag. 

 

 Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget sänker skuldsättningen från 16 MSEK 

till 5 MSEK genom försäljning av elbuss och lager samt konvertering av lån. 

 

 Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget har tecknat avtal om att förvärva 

verksamheten i Seavea Service AB ”Seavea”, ett lokalt servicebolag för fordon och 

vägutrustning, i syfte att stärka sin position inom service av tunga fordon, elfordon 

och laddningsstationer i norra Sverige. Köpeskillingen uppgår till cirka 3,8 MSEK. 
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 Den 17 december 2018 meddelar Hybricon att företrädesemissionen, med 

teckningsperiod 28 november – 12 december 2018, tecknades till 82 procent. Bolaget 

tillfördes i eget kapital därmed cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 

MSEK. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

 Den 11 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget har fullföljt övertagandet av 

inkråmet i Seavea Service AB och har för avsikt att flytta till Seavea Services lokaler. 

Genom övertagandet förstärks Hybricons erbjudande avseende service och underhåll 

gentemot kunder, samtidigt som den förvärvade rörelsens befintliga årliga omsättning 

om cirka 10 MSEK och kassaflöde tillförs Hybricon. 

 

 Den 17 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget erhållit en order från Skellefteå 

Buss AB avseende sex stycken 12 meters elbussar med tillhörande depåladdare och 

servicekontrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 35 MSEK. 

 

 Den 25 januari 2019 meddelar Skellefteå Buss AB att de förlängt tiden för 

överklagande avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit. Tiden för överklagande 

var ursprungligen tio dagar från tilldelningsbeslutet, men förlängdes till den 6 februari 

2019. Skellefteå Buss AB meddelade sedan den 1 februari 2019, att de valt att 

förlänga tiden ytterligare, till den 11 februari 2019. 

 

 Den 11 februari 2019 meddelade Hybricon att Skellefteå Buss AB har fått in en 

överklagan avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit. 
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VD:s kommentarer om verksamheten 

 

Vi står stärkta och starka! 

Efter ett år som började mindre bra för Hybricon så var avslutningen 

av 2018 desto ljusare. Än mer glädjande är att det nya året började på 

bästa tänkbara sätt för bolaget. Det finns således all anledning att vara 

optimistisk inför 2019. 

 

I januari i år tog Hybricon, under full internationell konkurrens, en 

order från Skellefteå Buss AB om sex stycken 12-meters elbussar, plus 

tillhörande depåladdare och servicekontrakt. Dessutom ingår en option 

om ytterligare sex elbussar.  

 

Det bör påpekas att det inkommit en överklagan från en annan 

anbudslämnare. Men oavsett om köpet blir av eller inte så är 

beställningen från Skellefteå ändå en tydlig signal om våra 

ultrasnabbladdade elbussars konkurrenskraft.   

 

Vi hyser inga tvivel om att vi kommer att klara såväl leverans som övriga åtaganden. För beställningen 

från Skellefteå var inte någon tillfällighet. Det är istället resultatet av det gångna årets gedigna och 

målmedvetna arbete. Vi har arbetat intensivt med att åtgärda de tekniska problem som vår förserie av 

elbussar har förknippats med, för att därefter helt fokusera på försäljning och marknadsetablering. Det 

var just de tekniska problemen, och de tvivel som dessa gav upphov till, som ledde till att vi noterade 

vissa bakslag under första halvan av 2018, bland annat att vi missade en order från Umeå Kommun. 

 

Förutom att vårt tekniska arbete ledde till att Hybricon nu kan erbjuda potentiella kunder eldrivna bussar 

med hög prestanda för vinterklimat så har vi under det gångna året även genomfört ytterligare åtgärder 

som stärkt bolaget. 

 

Förvärvet av bolaget Seavea Services rörelse gör att vi nu kan erbjuda en mer fullskalig service. Det 

stärker ytterligare vår position inför framtida anbud och offerter. Till följd av förvärvet kommer vi också 

att omorganisera oss rent fysiskt till de förvärvade företagets lokaler, vilket betyder en bättre 

lokalisering samt lägre fasta kostnader. 

 

Att vi numera har lagt det mesta av produktionen hos vår tillverkare i Tjeckien betyder också det att vi 

stärkt kostnadseffektiviteten. I slutet av 2018 genomförde bolaget även en nyemission, som gjorde att vi 

nu står starkare finansiellt. 

 

Alla som verkar i vår bransch vet vilken kritisk betydelse som beställningar av den typ vi fick i januari 

har för ett bolag som Hybricon. Går affären igenom är det ingen överdrift att beskriva det som en game 

changer. Vi har då en helt annan styrka i vårt försäljningsarbete. Inte minst gäller det marknadsföringen 

av Hybricons elbussar som är anpassade till hårt vinterklimat.  

 

Positivt är det naturligtvis också att den generella marknadstrenden gynnar Hybricon. Den allmänna 

uppfattningen är att utsläppsfri eldriven kollektivtrafik är framtiden. Inte minst gäller det offentliga 

myndigheter i såväl Sverige som övriga Norden, som ställt upp höga och krävande mål när det gäller att 

minska utsläppen av koldioxid. 

 

Vi är på väg att etablera oss på en växande och expansiv marknad.  

 

Väl mött under 2019. 

 

Johan Suup, Verkställande direktör  
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Resultat för perioden januari – december 2018 

Under perioden januari - december 2018 (2017) uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 21 195 (kSEK 

9 148) vilket består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer av löpande 

serviceintäkter från levererad order. 

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 19 125 (kSEK 8 992) och övriga intäkter 

om kSEK 2 070 (kSEK 156). Inga aktiveringar eller produkter i arbete är intäktsförda. Under december 

månad 2018 sålde Hybricon en begagnad elbuss och tillhörande lager för kSEK 7 000, vilket påverkade 

omsättningen och resulterade i ett positivt resultat under sista kvartalet. 

 

Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till kSEK -5 652 (kSEK -23 280). Rörelsens kostnader 

består huvudsakligen av direkta materialkostnader om kSEK 11 332 (kSEK 11 816), övriga externa 

kostnader om kSEK 6 695 (kSEK 10 705), samt personalkostnader om kSEK 8 820 (kSEK 9 907). 

 

Periodens avskrivningar enligt plan uppgick till kSEK 6 565 (kSEK 6 672). 

 

Bolagets resultat efter avskrivningar uppgick för perioden till kSEK -12 217 (kSEK -29 952). Resultatet är 

negativt, vilket beror på avsaknaden av order under 2018 och engångskostnader i samband med byte av 

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

på inlånat kapital. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -390 (kSEK -173). 

Ökningen av räntekostnader för perioden januari – december jämfört med föregående år förklaras av 

upptagna lån. Som tidigare kommunicerats har dessa lån kvittats genom nyemissionen 2018 (KSEK 4 

000), dels minskats genom betalning av skuld vid försäljning av elbuss och lager (KSEK 7 000). Med 

anledning av denna markanta minskning av räntebärande skulder så förväntas även räntekostnaden för 

kvarvarande lån om KSEK 5 000 minska betydligt. 
 

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

-12 607 (kSEK -30 125). 

 

Eget kapital och likviditet 

Den 31 december 2018 uppgick Hybricons egna kapital till kSEK 26 708 (kSEK 20 594) varav  

kSEK 17 502 (kSEK 7 276) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 9 206 (kSEK 13 318) utgjordes av 

fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 15 396 (kSEK 4 454) samt 

av fond för utvecklingsutgifter, om kSEK 2 106 (kSEK 2 822).  

 

Den 31 december 2018 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 14 581 (kSEK 6 293). Likvida medel 

bestod av kontanta medel hos bank. 

 

Det egna kapitalet ökade under december med KSEK 20 789 före emissionskostnader i och med att det 
tecknades 109 417 697 st Units. Antal aktier före emissionen uppgick till 44 538 978 stycken, totalt antal 

aktier efter emissionen uppgår till 153 956 675 stycken. Emissionen var inte registrerad hos 
Bolagsverket per 31 december 2018 så de nya aktierna var inte införda i aktieboken vid periodens 
utgång, men redovisas som eget kapital i balansräkningen. 
 
Inbetalt ej registrerat aktiekapital  KSEK 10 942 
Fritt eget kapital        KSEK 7 779 
Summa eget kapital      KSEK 18 721 
 

  

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 -13 175 (kSEK -25 102). 

Förbättringen i kassaflödet från den löpande verksamheten härleds till den extraordinära intäkten vid 

försäljning av begagnad elbuss och tillhörande lager, ökade serviceintäkter samt sänkta kostnader under 

perioden. 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 0 (kSEK -197). Hybricons 

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

fyller bolagets behov. Hybricon har under perioden även avyttrat inventarier som medförde en marginell 

vinst.   

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 21 462 (kSEK 28 345)  

vilket förklaras av att Bolaget under perioden har genomfört en nyemission samt amorterat lån.   

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK 8 287 (kSEK 3 046).  

 

Aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 15 395 667,50, fördelat på 153 956 675 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. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet 

HYCO. 

 

Ägarförhållanden 
per 2018-12-28 

 

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 3 207 155 7,20% 

Avanza Pension 1 169 410 2,63% 

Laddstation i Umeå AB 1 040 000 2,34% 

Array Consulting 814 443 1,83% 

Nordnet Pensionsförsäkring 539 944 1,21% 

Antony Rahimi 472 000 1,06% 

Jan Åke östlund 400 840 0,90% 

Övriga 19 860 814 44,59% 

 44 538 978 100,00% 
 

Per den 2018-12-28 hade Hybricon 44 538 978 st. aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgick 

till cirka 2 000 st. Emissionen som genomfördes under sista kvartalet 2018 var inte registrerad per den 

28 december 2018. 
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Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner 

Under december månad 2018 tecknade VD Johan Suup sin tilldelade andel i nyemissionen, uppgående till 

21 000 units samt förvärvade ytterligare 72 000 st units. 

 

Förslag till vinstutdelning  

Styrelsen har inte fattat beslut om vinstutdelning.  

 

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. 

  

Årsstämma               20 maj 2019 

Årsredovisning 2018           20 maj 2019 

Delårsrapport kvartal 1, 2019 (jan-mars)      20 maj 2019  

Delårsrapport kvartal 2, 2019         26 aug 2019 

Delårsrapport kvartal 3, 2019         11 nov 2019 

Bokslutskommunikén, kvartal 4, 2019      17 feb 2020 

 

 

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

 

 

 

 

18 februari 2018, styrelsen 

Hybricon Bus System AB (publ) 

 

 

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 Spotlight 

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

 jan-dec okt-dec jan- dec okt-dec 

(kSEK) 2018 2018 2017 2017 

 
Rörelsens intäkter 21 195 9 920 9 148 3 428 

Rörelsens kostnader -26 847 -7 229 -32 428 -7 343 
 
Resultat före avskrivningar -5 652 2 691 -23 280 -3 915 

 

Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar -6 565 -1 592 -6 672 -1 666 

Resultat efter avskrivningar -12 217 1 099 -29 952 -5 581 

 

Resultat från finansiella poster -390 -98 -173 -36 
 
Resultat före skatt -12 607 1 001 -30 125 -5 617 

Skatt 0 0 0 0 
 
Resultat efter skatt -12 607 1 001 -30 125 -5 617 

 

 

Balansräkningar 

  31 dec  31 dec 

(kSEK)  2018  2017 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  16 220  22 142 

Patent, varumärken och upphovsrätter  0  287 

Materiella anläggningstillgångar  313  987 

Summa Anläggningstillgångar  16 533  23 416 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m.  938  3 186 

Kortfristiga fordringar  7 039  1 641 

Kassa och bank  14 581  6 293 

Summa Omsättningstillgångar  22 558  11 120 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  39 091  34 536 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  26 708  20 594 

Summa eget kapital och långfristiga skulder  26 708  20 594 

 

Långfristiga skulder  5 405  8 405 

Summa långfristiga skulder  5 405  8 405 

 

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder  0  0 

Leverantörsskulder  2 954  2 532 

Övriga kortfristiga skulder  4 024  3 005 

Summa kortfristiga skulder  6 978  5 537 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  39 091  34 536 
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Kassaflödesanalys 

  jan-dec  jan-dec 

(kSEK)  2018   2017 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -13 175  -25 102 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0  -197 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  21 462  28 345 
 
Periodens kassaflöde  8 287  3 046 
 
Likvida medel vid periodens början  6 293  3 247 

Likvida medel vid periodens slut  14 580  6 293 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-dec  jan-dec  

(kSEK)   2018  2017 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   26 708*  20 594 

Soliditet (%)   68*  60 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -13 175  -25 102 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -13 175  -25 299 

Likvida medel (kSEK)   14 580  6 293 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0  0 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   0  197 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   10  14 

 

Data per aktie 

Antal aktier (st)   153 956 675*  44 538 978 

Resultat per aktie, (SEK)   -0,08*  -0,68 

Eget kapital per aktie (SEK)   0,17*  0,46 

 

 
*Efter genomförd nyemission per 2018-12-31 som registrerades hos bolagsverket under februari 2019.  
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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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