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Delårsrapport jan – sep 2019 
 

 

2019-11-11 

 

Perioden januari – september 2019 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 9 668 (kSEK 11 275) 

• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -7 073 (kSEK -8 343) 

• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -12 126 (kSEK -13 316) 

• Resultat per aktie: SEK -0,08 (SEK -0,31) 

• Eget kapital per aktie: SEK 0,09 (SEK 0,16) 

 

Tredje kvartalet juli – september 2019 

• Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 554 (kSEK 953) 

• Kvartalets resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -674 (kSEK -2 644) 

• Kvartalets resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -2 373 (kSEK -4 299)  

• Resultat per aktie: SEK -0,02 (SEK -0,10) 

 

 

 

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2018. 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 

Den 10 september 2019 meddelar Hybricon att Förvaltningsrätten avslår Hybricons ansökan 

gällande tilldelningen av sex stycken 12 meters elbussar. Hybricon utvärderar eventuella 

möjligheter till ytterligare överprövning. 

 

Styrelseledamot Erik Albinsson har tagit över posten som Ekonomichef och ersatt Dennis N 

Jensen som lämnat bolaget. VD Johan Suup har tagit över IR-ansvaret efter Dennis N Jensen. 

 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

Den 17 oktober meddelar Hybricon att Förvaltningsrättens beslut står fast och meddelar inget 

prövningstillstånd för Hybricon gällande upphandlingen för Skellefteåbuss. 
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VD har ordet 

 

 
Även om det nyligen blev helt klart att Skellefteå-ordern om sex bussar 
går om intet så känner vi en gryende optimism inför framtiden. Vi 
märker ett allt större intresse för Hybricons serviceverksamhet, och i 
jakten på en större, och gärna utländsk, samarbetspartner så har vi 
även där gjort klara framsteg.   
 
Eftersom såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten avslog vår 

ansökan om överprövning så är det nu helt klart att Hybricon inte får 
ordern gällande leveransen av sex elbussar till Skellefteå Buss AB. 
Beslutet var väntat, och det kommer inte att påverka våra övriga 
satsningar. Att slå av på takten har aldrig varit aktuellt för oss.  
 
Ett av våra fokusområden handlar i dag om utvecklingen av vår 
servicedel. Hybricons ambition är att ta en del av kommande 
servicemarknad inom nischen elfordon och laddningsutrustning. Vi har under våren startat upp 
serviceverksamheten på västerslätt i Umeå med både befintliga och nya kunder, och ser goda 
förutsättningar till att knyta till oss fler kunder och affärer inom en snar framtid. Vad som framförallt gör 
oss optimistiska är att vi verkar i en sektor som växer och där efterfrågan hela tiden ökar. Marknaden 

talar således till vår fördel. Som en del av marknadsföringen för vår service-satsning lanserade vi nyligen 
en ny kompletterande hemsida rörande just servicedelen. Den går under namnet 
www.hybriconservice.se och responsen har hittills varit mycket god. Att bolaget numera, vilket vi 
berättar om tidigare, är lokaliserat vid bussdepån mitt i Umeås största industriområde innebär också 
många synergier och en förbättrad logistik.   
 
Något som vi också tidigare kommunicerat är satsningen från vår sida att knyta till oss en större aktör 
för att bli återförsäljare på den svenska/nordiska marknaden för eldrivna fordon. Hybricon för konkreta 
samtal med större utländska aktörer om ett eventuellt framtida samarbete. Ingenting är klart, men vi ser 
det som ett stort steg framåt att bolaget fortsätter att knyta kontakter på den växande marknaden. Vi 
vet att vi har en klar konkurrensfördel genom vår erfarenhet av elfordon anpassade för vinterklimat, och 
vårt fokusområde att bli en allt mer heltäckande serviceenhet. Att Norden ligger i framkant inom just 

detta område innebär också att många utländska bolag söker sig hit.   
 
Vi har under sommaren och hösten även gjort fortsatta uppdateringar och förbättringar av levererade 
bussar. Hybricon har i dag tio eldrivna stadsbussar i trafik i Umeå, och att dessa fungerar allt bättre är 
ett utmärkt skyltfönster för bolaget.      
 
Det känns således tillfredställande att kunna säga att vi fortsätter oförtrutet med våra satsningar. 
Eftersom vi hela tiden kan se framsteg för bolaget – ibland mindre framsteg, förvisso - och att vi gör det 
på en sådan framtidssektor som eldrivna fordon innebär en övertygelse om att vi är på rätt väg.  
 

 

Johan Suup 

Verkställande direktör  

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

Under perioden januari till september 2019 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 9 668 (kSEK 11 

275) vilka består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer huvudsakligen från 

löpande serviceintäkter. 

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 9 125 (kSEK 9 205) och övriga intäkter 

om kSEK 543 (kSEK 2 070).  

 

Periodens rörelsekostnader inklusive avskrivningar uppgick till kSEK 21 794 (kSEK 24 591). Kostnaderna 

består huvudsakligen av direkta materialkostnader om kSEK 1 431 (kSEK 7 467), övriga externa 

kostnader om kSEK 9 604 (kSEK 5 251), personalkostnader om kSEK 5 701 (kSEK 6 900) samt 

värdeminskning enligt plan om kSEK 5 053 (kSEK 4 973). Resultatet är belastat av kostnader i samband 

med övertagandet av verksamheten Seavea Service. Bland annat flytt- och anpassningskostnader av 

utrustning och lokal där dubbla hyror direkt belastat ökningen av externa kostnader, dessa kostnader 

uppgick till ca kSEK 2 200.  

 

Bolaget rörelseresultat efter avskrivningar uppgick för perioden till kSEK -12 126 (kSEK -13 316). 

Minskad förlust är ett resultat av ökade servicevolymer. 

 

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

poster uppgick för perioden till kSEK -91 (kSEK -292).  

 

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

-12 217 (kSEK -13 608). 

 

 

Eget kapital och likviditet 

Den 30 september 2019 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 14 491 (kSEK 6 986) varav kSEK 6 172 

(kSEK 6 627) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 8 319 (kSEK 359) utgjordes av fritt eget 

kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 4 619 (kSEK 4 454) samt av fond för 

utvecklingsutgifter, om kSEK 1 553 (kSEK 2173). Enligt beslut från årsstämman har bolaget gjort 

nedsättning av aktiekapitalet till 4 618 700 SEK. Omföringen har skett på Bolagsverkets beslutsdatum 

2019-08-16. 

 

Den 30 september 2019 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 4 108 (kSEK 5 338). 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 -11 766 (kSEK -8 955).  

 

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

 

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

vilket består av inbetald kapital från genomförd nyemission.  

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK -10 569 (kSEK -955).  

 

Hybricon-aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 4 618 700, fördelat på 153 956 675 st aktier. 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. Hybricons akties så 

kallade kortnamn är HYCO. 

 

Ägarförhållanden 
Per den 30 september 2019 

 

Namn Antal aktier Andel % 

Dcap i Sverige AB 17 034 372 11,06% 

Moggliden AB 17 034 372 11,06% 

Gert Norrevik 15 052 055 9,78% 

Tjugoettan i Skellefteå AB 13 469 950 8,75% 

Svenska Rivkonsult Aktiebolag 9 522 582 6,19% 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 783 339 1,16% 

Antony Rahimi 1 601 000 1,04% 

Johan Nyberg 1 539 773 1,00% 

Skandia försäkring 1 260 814 0,82% 

Johan Lindblom 1 198 640 0,78% 

Shilan Akravi 1 155 111 0,75% 

Övriga 73 304 667 47,61% 

 153 956 675 100,00% 

 

Per den 2019-09-30 hade Hybricon 153 956 675 st. aktier registrerade. Totala antalet aktieägare uppgår 

till cirka 3 000 st. 

 

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner 

  

Inga förändringar under perioden. 
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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 2019 (jan-dec)    17 februari 2020 

Årsstämma             18 maj 2020 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

11 november 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-sep jul-sep jan-sep jul-sep 

(kSEK) 2019 2019 2018 2018 

 
Rörelsens intäkter 9 668 3 554 11 275 953 

Rörelsens kostnader -16 741 -4 228 -19 618 -3 597 
 
Resultat före avskrivningar -7 073 - 674 -8 343 -2 644 
 
Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar -5 053 -1 699 -4 973 -1 655 

Resultat efter avskrivningar -12 126 -2 373 -13 316 -4 299 

 

Resultat från finansiella poster -91 -30 -292 -104 
 
Resultat före skatt -12 217 -2 403 -13 608 -4 403 
 
Skatt 0 0 0 0 
 
Resultat efter skatt -12 217 -2 403 -13 608 -4 403 

 

 

Balansräkningar 

  30 sep 30 sep 31 dec 

(kSEK)  2019 2018 2018 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  11 777 17 700 16 220 

Patent, varumärken och upphovsrätter  0 32 0 

Materiella anläggningstillgångar  3 127 671 313 

Summa Anläggningstillgångar  14 904 18 403 16 533 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m  1 872 3 641 938 

Kortfristiga fordringar  2 366 568 7 039 

Kassa och bank  4 108  5 338 14 581 

Summa Omsättningstillgångar  8 346 9 547 22 558 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  23 250 27 950 39 091 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  14 491 6 986 26 708 

Summa eget kapital  14 491 6 986 26 708 

 

Långfristiga skulder  5 405 16 405  5 405 

Summa långfristiga skulder  5 405 16 405 5 405 

 

Kortfristiga skulder  0 0 0 

Leverantörsskulder  987 2 586 2 953 

Övriga kortfristiga skulder  2 367 1 973 4 025 

Summa kortfristiga skulder  3 354 4 559 6 978 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 250 27 950 39 091 
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Kassaflödesanalyser 
  jan-sep jan-sep jan-dec 

(kSEK)  2019 2018  2018 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 766 -8 955 -13 175 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 422 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 619 8 000 21 463 
 
Periodens kassaflöde  -10 569 - 955 8 288 
 
Likvida medel vid periodens början  14 581 6 293 6 293 

Likvida medel vid periodens slut  4 108 5 338 14 581 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-sep jan-sep jan-dec  

(kSEK)   2019 2018 2018 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   14 491 6 986 26 708 

Soliditet (%)   62 25 68 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -11 766 -8 955 -13 175 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -15 188 -8 955 -13 175 

Likvida medel (kSEK)   4 011 5 338 14 581 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   3 422 0 0 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   11 11 10 

 

Data per aktie 

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

Resultat per aktie, (SEK)   -0,08 -0,31 -0,08* 

Eget kapital per aktie (SEK)   0,09 0,16 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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