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2019-08-26 

 

Perioden januari – juni 2019 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 6 115 (kSEK 10 322) 

• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK –6 400 (kSEK -5 700) 

• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -9 753 (kSEK -9 018)  

• Resultat per aktie: SEK -0,06* (SEK -0,21) 

• Eget kapital per aktie: SEK 0,11* (SEK 0,26) 

 

Andra kvartalet april – juni 2019 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 235 (kSEK 6 823) 

• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK –3 487 (kSEK 227) 

• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -5 183 (kSEK -1 432) 

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

 

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2018. *Antal aktier har genom nyemission ökat under 

2019 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 

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. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

Efter periodens utgång har styrelseledamot Erik Albinsson tagit över posten som Ekonomichef 

och ersatt Dennis N Jensen som lämnat bolaget och valt att gå vidare med egna utmaningar i 

egen regi. Vidare kommer VD Johan Suup att ta över IR-ansvaret efter Dennis N Jensen. 
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VD har ordet 

 

Efter ett händelserikt första kvartal så har det andra kvartalet 

kännetecknats av en lugnare, och framförallt stabilare, utveckling. Men 

det innebär inte att det har varit en händelsefattig period – tvärtom! 

Snarare är det så att Hybricon är på god väg att skaffa sig en plattform 

för fortsatt tillväxt och affärsutveckling. 

 

Inte minst har bolaget fortsatt utvecklingen mot att bli ett heltäckande 

tjänsteföretag inom vår specifika nisch, det vill säga elfordon och 

laddningsstationer för vinterklimat. Vi har i januari 2019 tillträtt 

förvärvet av Umeå-bolaget Seavea Services verksamhet. De senaste 

månaderna har vi slutfört flytten till våra nya lokaler, som är belägna 

nära Umeå bussdepå, vilket har klar fördel för verksamheten. Att vi nu 

har tagit största delen av kostnaderna för omlokaliseringen gör att vi 

kan fokusera på utvecklingen av själva affärsverksamheten. 

Överhuvudtaget så kan vi se att de åtgärder vi har vidtagit för att öka 

kostnadseffektiviseringen i bolaget nu börjar ge effekt. 

 

Vad gäller själva verksamheten så har vi har redan etablerat flera lokala kontakter, och vi arbetar nu för 

att knyta nya kontakter med större möjliga kunder för vår servicedel. Vi ser stora möjligheter för ett 

ordentligt lyft i den affärsdelen, vilket i så fall kommer att stärka hela bolaget på såväl kort som lång 

sikt. 

 

Men det finns andra möjliga intäktsben för bolaget, och de senaste månaderna har vi även intensifierat 

arbetet med att knyta kontakter med möjliga samarbetspartners. Som vi tidigare kommunicerat är målet 

att även bli en återförsäljare för en större aktör på den svenska elbussmarknaden. En aktör vars 

produkter då kan komplettera vårt ultrasnabbladdade elbussystem. Eftersom vi kan tekniken, känner 

kraven och marknaden – en marknad som dessutom växer snabbt och därmed blir allt mer intressant för 

större aktörer – samt har de resurser som krävs så är det med tillförsikt som vi nu arbetar för att få till 

stånd ett samarbete. 

 

När det gäller upphandlingen av sex bussar i Skellefteå – en affär som först gick till Hybricon men som 

efter en överklagan gick till en annan aktör – så har inget nytt hänt de senaste månaderna. Hybricon har 

begärt en överprövning av beslutet, och i dagsläget är frågan ännu inte definitivt avgjord. Ärendet ligger 

således hos förvaltningsrätten. 

 

Oavsett vad beslutet blir och vilket bolag som till slut får affären så kommer det inte att påverka våra 

ansträngningar att fortsätta att utveckla Hybricon till en konkurrenskraftig leverantör av både elbussar 

och laddningsstationer samt tillhörande service. Vi vet sedan länge att vi har en teknik som är väl 

anpassad för hårt vinterklimat. Efter förvärvet av Seavea, som gör att Hybricon också är ett komplett 

servicebolag, är det vår förvissning om att bolagets konkurrenskraft stärkts än mer. 

 

När marknaden för eldriven kollektivtrafik växer allt snabbare så kommer också marknaden inom vår 

nisch att växa ytterligare. Det är detta, tillsammans med vår specifika kompetens, som gör att vi tror på 

det vi gör och att vi – trots vissa bakslag under framförallt förra året – nu också känner att vi är på rätt 

väg. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande 2019! 

 
 

Johan Suup 

Verkställande direktör 
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Resultat för perioden januari – juni 2019 

Under perioden januari till juni 2019 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 6 115 (kSEK 10 322) vilka 

består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer i huvudsak av löpande 

serviceintäkter.  

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 5 670 (kSEK 8 252) och övriga intäkter 

om kSEK 445 (kSEK 2 070).  

 

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 12 515 (kSEK 16 022). Kostnaderna består huvudsakligen 

av direkta materialkostnader om kSEK 3 672 (kSEK 7 258), övriga externa kostnader om kSEK  

4 547 (kSEK 3 381) och personalkostnader om kSEK 4 296 (kSEK 5 383). Resultatet är belastat av 

kostnader i samband med övertagandet av verksamheten i Seavea Service. Bland annat flytt- och 

anpassningskostnader av utrustning och lokal där dubbla hyror direkt belastat ökningen av externa 

kostnader. Dessa kostnader beräknas uppgå till ca kSEK 2 200 fram till september 2019, varav 

merparten kostnadsförts under våren. Genom övertagandet förstärks Hybricons erbjudande avseende 

service och underhåll gentemot nya kunder. 

 

Värdeminskning enligt plan belastade resultatet med kSEK 3 353 (kSEK 3 318).  

 

Bolagets rörelseresultat uppgick för perioden till kSEK -9 753 (kSEK -9 018). Det försämrade resultatet 

jämfört med föregående år beror på avsaknad av order samt flyttrelaterade kostnader. 

 

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 -62 (kSEK -187).  

 

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

kSEK -9 815 (kSEK -9 205). 

 

Eget kapital och likviditet 

Den 30 juni 2019 uppgick Hybricons egna kapital till kSEK 16 894 (kSEK 11 389) varav kSEK 17 134 

(kSEK 6 844) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK -240 (kSEK 4 545) utgjordes av fritt eget 

kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 15 397 (4 454) samt av fond för 

utvecklingsutgifter, om kSEK 1 737 (2 390). Årsstämman har beslutat om nedsättning av aktiekapitalet 

till 4 618 700,25 för överföring till fritt eget kapital. Bolaget har ansökt om tillstånd till Bolagsverket där 

Bolagsverket fattade beslut om nedsättning 2019-08-16. Omföringen från bundet till fritt eget kapital har 

skett på Bolagsverkets beslutsdatum. 

 

Den 30 juni 2019 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 6 012 (kSEK 6 525). Likvida medel bestod av 

kontanta medel hos bank.  

 

Bolaget jobbar intensivt med försäljning. Styrelsen arbetar samtidigt aktivt med att identifiera lämpliga 

finansieringsalternativ för att brygga likviditeten fram till nya order.  
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Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK -9 766 (kSEK -7 768). 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK -3 422 (kSEK -0). Hybricon har 

tillträtt förvärvet av Seavea Service där Hybricon förvärvade inventarier, utrustning och lager samt har 

därefter investerat ytterligare för att utveckla serviceverksamheten. 

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 4 619 (kSEK 8 000)  

vilket förklarades av genomförd nyemission som avslutades under januari 2019.  

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK -8 569 (232).  

 

Hybricon-aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 4 618 700,25, fördelat på 153 956 675 st. aktier efter beslut om 

nedsättning. Aktiens kvotvärde uppgår till SEK 0,03. 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. Hybricon aktiens kortnamn är HYCO. 

 

Ägarförhållanden 
per 2019-06-28 

 

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% 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 722 328 1,12% 

Johan Nyberg 1 574 906 1,02% 

Marcus Portin 1 401 239 0,91% 

Skandia försäkring 1 260 598 0,82% 

Johan Lindblom 1 198 640 0,78% 

Tommy Bergdahl 1 120 000 0,73% 

Övriga 73 753 533 47,91% 

 153 956 675 100,00% 
 

 

Per den 2019-06-30 hade Hybricon 153 956 675 st. aktier registrerade. Totala antalet aktieägare 

uppgick till cirka 3 000 st.  

 

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner 

Styrelseledamoten Gert Norrevik har genom bolag köpt 187 900 st. aktier till ett pris om 0,2512 SEK. 

Förvärvet skedde 2019-07-25.   

 

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. 

  

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

Bokslutskommuniké helår 2019 (jan-dec)      17 februari 2020  

Årsstämma               18 maj 2020 

Delårsrapport kvartal 1, 2020 (jan-mars)      18 maj 2020  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

26 augusti 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 

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

 jan-juni april-juni jan- juni april-juni

  

(kSEK) 2019 2019 2018 2018 

 
Rörelsens intäkter 6 115 3 235 10 322 6 823 

Rörelsens kostnader -12 515 -6 722 -16 022 -6 596 
 
Resultat före avskrivningar -6 400 -3 487 -5 700 227 
 
Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar -3 353 -1 696 -3 318 -1 659 

Resultat efter avskrivningar -9 753 -5 183 -9 018 -1 432 

 

Resultat från finansiella poster -62 9 -187 -107 
 
Resultat före skatt -9 815 -5 174 -9 205 -1 539 
 
Skatt 0 0 0 0 
 
Resultat efter skatt -9 815 -5 174 -9 205 -1 539 

 

 

Balansräkningar 

  30 juni 30 juni 31 dec 

(kSEK)  2019 2018 2018 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  13 258 19 181 16 220 

Patent, varumärken och upphovsrätter  0 117 0 

Materiella anläggningstillgångar  3 345 760 313 

Summa Anläggningstillgångar  16 603 20 058 16 533 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m  1 834 3 522  938 

Kortfristiga fordringar  2 357 3 996 7 039 

Kassa och bank  6 012 6 525 14 581 

Summa Omsättningstillgångar  10 203 14 043 22 558 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  26 806 34 101 39 091 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  16 894 11 389 26 708 

Summa eget kapital  16 894 11 389 26 708 

 

Långfristiga skulder  5 405 16 405  5 405 

Summa långfristiga skulder  5 405 16 405 5 405 

 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 947  1 667 2 953 

Övriga kortfristiga skulder  2 560 4 640 4 025 

Summa kortfristiga skulder  4 507 6 307 6 978 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  26 806 34 101 39 091 
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Kassaflödesanalyser 

  Jan-juni jan-juni jan-dec 

(kSEK)  2019 2018  2018 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -9 766 -7 768 -13 175 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 422 -0 -0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 619 8 000 21 463 
 
Periodens kassaflöde  -8 569 232 8 288 
 
Likvida medel vid periodens början  14 581 6 293 6 293 

Likvida medel vid periodens slut  6 012 6 525 14 581 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-juni jan-juni jan-dec  

(kSEK)   2019 2018 2018 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   16 894 11 389 26 708 

Soliditet (%)   63 33 68 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -9 766 -7 768 -13 175 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -13 188 -7 768 -13 175 

Likvida medel (kSEK)   6 012 6 525 14 581 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   3 422 0 0 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st.)   13 12 10 

 

Data per aktie 

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

Resultat per aktie, (SEK)   -0,06 -0,21 -0,68* 

Eget kapital per aktie (SEK)   0,11 0,26 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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