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Delårsrapport jan – mars 2019 
 

 

2019-05-20 

 

Perioden januari – mars 2019 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 880 (kSEK 3 499) 

• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -2 913 (kSEK-5 927) 

• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -4 570 (kSEK –7 586) 

• Periodens resultat uppgick till kSEK -4 641 (kSEK -7 666)  

• Resultat per aktie: SEK -0,03 (SEK -0,17) 

• Eget kapital per aktie: SEK 0,14 (SEK 0,29) 

 

 

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2018. 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 

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

verksamheten i Seavea Service AB och har för avsikt att flytta befintlig verksamhet till Seavea 

Services lokaler. Genom övertagandet förstärks Hybricons erbjudande avseende service och 

underhåll gentemot kunder. 

 

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 meddelar Hybricon att Skellefteå Buss AB har fått in en överklagan 

avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit. 

 

Den 19 februari meddelar förvaltningsrätten att den har som målsättning att avgöra 

upphandlingsöverklagandet inom tre månader rörande Skellefteå Buss ABs upphandling. 

 

Den 26 mars 2019 meddelar Hybricon att Förvaltningsrätten har lämnat beskedet i 

upphandlingen gällande sex stycken 12 meters elbussar som ska gå i Skellefteås stadstrafik. 

Beslutet är att upphandlingen inte får avslutas förrän rättelse gjorts på så sätt att en ny 

prövning av anbudet genomförts. 
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Den 27 mars 2019 meddelar Hybricon att Hybricon har beslutat att begära överprövning av 

Förvaltningsrätten i Umeås dom angående upphandling av elbussar i Skellefteå. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

Den 5 april meddelar Hybricon att kammarrätten avvisar Hybricons krav på överprövning av 

förvaltningsrätten i Umeås dom angående upphandling av elbussar i Skellefteå. Positivt är 

dock att beslutet skickar en tydlig signal till Skellefteå Buss att de inte är tvungna att utesluta 

Hybricons anbud från en ny utvärdering. 

 

Den 23 april meddelar Skellefteå Buss AB att tilldelning har skett till en annan leverantör 

gällande sex stycken elbussar som ska gå i Skellefteås stadstrafik. Detta efter överklagande 

till och beslut av förvaltningsrätten. Hybricon har skickat in begäran om överprövning av 

beslutet.  
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VD:s kommentarer om verksamheten 

 

Inledningen på 2019 har varit en händelserik, för att inte säga 

turbulent, tid för Hybricon. Slutsatsen så här långt måste ändå bli att 

de förstärkningar som bolaget genomgått de senaste tolv månaderna 

kvarstår och att det därför finns välgrundade förhoppningarna om att 

vår stärkta konkurrenskraft ska resultera i nya affärsmöjligheter. 

 

När Hybricon i början av året, i hård konkurrens, erhöll en order om 

sex stycken 12-meters elbussar från Skellefteå Buss AB så var det ett 

stort och välkommet steg framåt för bolaget. Tyvärr gick affären om 

intet då en annan anbudslämnare överklagade upphandlingen, vilket i 

slutändan ledde till att ordern gick till en annan leverantör. 

 

Vi har emellertid för avsikt att överpröva beslutet då vi är av den 

bestämda uppfattningen att en del av den kritik som inkom gällande 

vårt anbud var ogrundad. Vi har således ett, vad man skulle kunna 

kalla, case, och vi ser därför all anledning att gå vidare. Vad vi i vart fall kan säga är att sista ordet ännu 

inte är sagt. 

 

Oavsett den slutliga utgången av ovanstående affär så kommer vi inte att slå av på takten i vår 

verksamhet. Snarare tvärtom. Vi är övertygande om att vi har en konkurrenskraftig produkt och tjänst 

att leverera. Att vi nu faktiskt också är ett tjänsteföretag är viktigt att påpeka, eftersom det betyder att 

vi nu kan erbjuda våra kunder en fullskalig service. I januari 2019 tillträdde Hybricon verksamheten i det 

Umeå-baserade företaget Seavea Service, vilket utan tvekan stärker vår position inom service-

segmentet. Seavea, vars inriktning är fordon och vägutrustning, blir ett utmärkt komplement till vår 

befintliga verksamhet. Elfordon med tillhörande laddningsstationer är ett snabbt växande segment och 

med ett behov av fler aktörer, och i vår nisch för elfordon och laddningsstationer avsedda för 

vinterklimat ligger vi väl positionerade på denna växande marknad. 

 

Förvärvet av Seavea beräknas också ge ökad produktivitet och lägre fasta kostnader och därmed ökade 

möjligheter till en uthållig lönsamhet. De lägre kostnaderna kommer bland annat från att vi under våren 

kommer att slutföra flytten till det förvärvade bolagets lokaler, vilka är bättre anpassade för 

verksamheten. Att vi lagt över huvuddelen av produktionen hos vår tillverkare i Tjeckien har också 

förbättrat kostnadseffektiviteten, vilket kommer att bidra till bolagets stärkare finansiella ställning. 

 

Efter det intensiva arbete vi lagt ned på elbussarnas tekniska prestanda så vet vi också att vi har 

fungerande elbussar anpassade för vinterklimat att erbjuda marknaden. 

 

Utöver att marknadsföra våra egna elbussar med tillbehör letar vi också aktivt bland främst utländska 

aktörer efter en framtida samarbetspartner. Vi har kontakterna och vi har den know-how och de resurser 

som krävs för att fungera som återförsäljare åt andra tillverkare. Samtidigt kan vi se att den nordiska 

marknaden för elbussar och laddningsstationer är attraktiv för många globala aktörer. Att vara 

återförsäljare kan därmed bli ytterligare ett intäktsben för företaget. 

 

Sammantaget innebär detta att jag ser positivt på framtiden och vi kommer att arbeta hårt för att 

ytterligare förstärka Hybricons position som en fullserviceaktör inom elbussbranschen. 

 

Johan Suup 

Verkställande direktör  

http://www.hybricon.se/
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Resultat för perioden januari – mars 2019 

Under perioden januari till mars 2019 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 2 880 (kSEK 3 499) vilka 

består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer från löpande serviceintäkter 

samt uppdatering av levererad förserie.  

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 2 651 (kSEK 3 499) och övriga intäkter 

om kSEK 229, vilka består i huvudsak av hyresintäkter i förvärvad lokal (kSEK 0).  

 

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 7 450 (kSEK 11 085). Kostnaderna består huvudsakligen av 

direkta materialkostnader om kSEK 2 069 (kSEK 4 958), övriga externa kostnader om kSEK 1 814 (kSEK 

2 076) och personalkostnader om kSEK 1 910 (kSEK 2 392) samt värdeminskning enligt plan om  

kSEK 1 657 (kSEK 1 659). Bolagets kostnader har reducerats vilket är ett resultat av den omställning till 

ett utvecklings-, sälj- och servicebolag med mindre andel egen produktion som har genomförts under 

2018.  

 

Bolagets resultat efter avskrivningar uppgick för perioden till kSEK -4 570 (kSEK -7 586). Avsaknad av 

order har påverkat resultatet.  

 

Resultatet från finansiella poster består av räntekostnader på upptagna lån. Resultatet från finansiella 

poster uppgick för perioden till kSEK -71 (kSEK -80). Den marginellt lägre räntekostnaden beror på att 

huvuddelen av bolagets lån kvittades i genomförd nyemission i slutet av 2018 samt som betalning vid 

försäljning av del av lager och inventarier. 

 

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

-4 641 (kSEK -7 666). 

 

Kostnader med anledning av sammanslagning av verksamheter 

Kostnader för anpassning av lokal och flyttrelaterade kostnader beräknas uppgå till ca kSEK 2 200 fram 

till september 2019, varav merparten kostnadsförs under våren.   

 

 

Eget kapital och likviditet 

Den 31 mars 2019 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 22 067 (kSEK 12 928) varav kSEK 17 318 

(kSEK 7 060) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 4 749 (kSEK 5 868) utgjordes av fritt eget 

kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 15 396 samt av fond för 

utvecklingsutgifter, om kSEK 1 922.  

 

Den 31 mars 2019 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 9 328 (kSEK 4 168). Likvida medel bestod 

av kontanta medel hos bank. 
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Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK -6 850 (kSEK -8 125). 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK -3 022 (kSEK -0).  

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 4 619 (kSEK 6 000).  

Består av inbetald kapital från genomförd nyemission.  

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK -5 253 (kSEK -2 125).  

 

Hybricon-aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 153 956 67.50, fördelat på 153 956 675 st aktier. Akties 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. 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 akties så 

kallade kortnamn är HYCO. 

 

Ägarförhållanden 
Per den 29 mars 2019 

Namn Antal aktier Andel % 

Dcap i Sverige AB 17 034 372 11,06% 

Moggliden AB 17 034 372 11,06% 

Gert Norrevik 14 864 155 9,65% 

Tjugoettan i Skellefteå AB 13 469 950 8,75% 

Svenska Rivkonsult Aktiebolag 9 522 582 6,19% 

Avanza Pension 5 446 716 3,54% 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 878 382 1,22% 

Johan Nyberg 1 713 050 1,11% 

Antony Rahimi 1 530 100 0,99% 

Tommy Bergdahl 1 165 970 0,76% 

Martin Rogersson 1 100 000 0,71% 

Övriga 69 197 026 44,96% 

 153 956 675 100,00% 
 

Per den 2019-03-29 hade Hybricon 153 956 675 st. aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgår 

till cirka 3 000 st. 

 

 

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner 

Fredrik Jonsson har avyttrat 39 500 aktier.  
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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. 

  

Årsstämma               20 maj 2019 

Delårsrapport kvartal 2, 2019 (jan-juni)      26 augusti 2019  

Delårsrapport kvartal 3, 2019 (jan-sept)      11 november 2019  

Bokslutskommuniké kvartal 4, 2019 (okt-dec)    17 februari 2020  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

20 maj 2019 

 

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 Spotlight 

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

  jan-mars jan-mars jan-dec 

(kSEK Koncern)  2019 2018 2018 

 
Rörelsens intäkter  2 880 3 499 21 195 

Rörelsens kostnader  -5 793 -9 426 -26 847 
 
Resultat före avskrivningar  -2 913 - 5 927 -5 652 

 
Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar  -1 657 -1 659 -6 565 

Resultat efter avskrivningar  -4 570 -7 586 -12 217 

 

Resultat från finansiella poster  -71 -80 -390 
 
Resultat före skatt  -4 641 -7 666 -12 607 
 
Skatt  0 0 0 
 
Resultat efter skatt  -4 641 -7 666 -12 607 

 

 

Balansräkningar 

  31 mars 31 mars 31 dec 

(kSEK Koncern)  2019 2018 2018 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  14 739 20 662 16 220 

Patent, varumärken och upphovsrätter  0 202 0 

Materiella anläggningstillgångar  3 159 854 313 

Summa Anläggningstillgångar  17 898 21 718 16 533 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m  1 901 5 406 938 

Kortfristiga fordringar  2 514 4 031 7 039 

Kassa och bank  9 328 4 168 14 581 

Summa Omsättningstillgångar  13 743 13 605 22 558 

 
TOTALA TILLGÅNGAR  31 641 35 323 39 091 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  22 067 12 928 26 708 

Summa eget kapital  22 067 12 928 26 708 

 

Långfristiga skulder  5 405 14 405  5 405 

Summa långfristiga skulder  5 405 14 405 5 405 

 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  2 305 4 930 2 953 

Övriga kortfristiga skulder  1 864 3 060 4 025 

Summa kortfristiga skulder  4 169 7 990 6 978 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  31 641 35 323 39 091 
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Kassaflödesanalyser 
  jan-mars jan-mars jan-dec 

(kSEK Koncern)  2019 2018  2018 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 850 -8 125 -13 175 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 022 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 619 6 000 21 463 
 
Periodens kassaflöde  -5 253 - 2 125 8 288 
 
Likvida medel vid periodens början  14 581 6 293 6 293 

Likvida medel vid periodens slut  9 328 4 168 14 581 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-mars jan-mars jan-dec  

(kSEK Koncern)   2019 2018 2018 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   22 067 12 928 26 708 

Soliditet (%)   70 37 68 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -6 850 -8 125 -13 175 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -9 872 -8 125 -13 175 

Likvida medel (kSEK)   9 328 4 168 14 581 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   3 022 0 0 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   11 13 10 

 

Data per aktie 

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

Resultat per aktie, (SEK)   -0,03 -0,17 -0,68* 

Eget kapital per aktie (SEK)   0,14 0,29 0,17* 

 

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