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Perioden januari – december 2019 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 13 467 (kSEK 21 195) 

• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -8 059 (kSEK -5 652) 

• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK -14 802 (kSEK –12 217) 

• Resultat per aktie: SEK -0,10 (SEK -0,08*) 

• Eget kapital per aktie: SEK 0,08 (SEK 0,17*) 

 

Fjärde kvartalet oktober – december 2019 

• Kvartalets rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 798 (kSEK 9 920) 

• Kvartalets resultat före avskrivningar uppgick till kSEK -987 (kSEK 2 691) 

• Kvartalets resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK –2 677 (kSEK 1 099) 

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

• 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 år 2018. 

 

Förslag till vinstutdelning  

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.   

 

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

 

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

meddelar inget prövningstillstånd för Hybricon gällande upphandlingen för 

Skellefteåbuss. 

 

• Den 19 december meddelar Hybricon att bolaget signerat ett memorandum of 

understanding med den kinesiska busstillverkaren Xiamen King Long United 

Automotive Industy Co., Ltd (King Long), samarbetsavtalet skall slutförhandlas under 

första kvartalet 2020. Omfattningen av samarbetsavtalet medför att Hybricon avser 

att genomföra en företrädesemission om storleksordningen 25 MSEK. För att 

omgående kunna starta upp samarbetet med King Long har Hybricon säkrat ett 

brygglån från externa parter om 5 miljoner kronor på marknadsmässiga villkor. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

• Den 13 januari meddelar Hybricon att man förlänger serviceavtalet med Umeå 

kommunföretag gällande bolagets elbussar Hybricon Arctic Whisper samt Ultra fast-

laddningsstationer i Umeå. Avtalet förlängs med två år till och med 2022-12-01 
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VD:s kommentarer om verksamheten 

 

Efter ett år som bjudit på både med- och motgångar för 

Hybricon så tog vi i december 2019 ett stort steg mot det som 

varit bolagets stora mål – ett internationellt samarbete med en 

större aktör på marknaden för stadsbussar. Vi signerade då ett 

memorandum of understanding med den kinesiska 

busstillverkaren Xiamen King Long United Automotive Industry 

Co., Ltd (King Long). 

 

Samarbetet innebär att Hybricon erhåller exklusiva rätten att 

marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och 

Danmark inklusive service- och eftermarknad. Vidare skall 

Hybricon anpassa de kinesiska bussarna efter nordiska 

förutsättningar. Målet är att vi också ska kunna bidra med vår 

snabbladdningsteknik i kommande utvecklingsprojekt. 

 

Enligt planerna skall samarbetsavtalet med King Long slutförhandlas under första kvartalet 

2020. Men det är ändå värt att se den knutna kontakten med King Long, som är världens näst 

största busstillverkare, som både ett första steg mot det som kan bli något av ett genombrott 

för Hybricon och ett stort erkännande av vår teknik och vår know-how. Virusutbrottet Corona 

kan medföra en viss risk för försening i uppstarten.  

 

För att kunna fullfölja våra åtaganden i ett kommande avtal har Hybricon aviserat en 

företrädesemission i storleksordningen 25 miljoner kronor. Kapitaltillskottet är nödvändigt för 

att kunna skaffa tillräckligt med rörelsekapital för att kunna genomföra kommande sälj- och 

marknadsinsatser samt inte minst för att kunna ta in de första bussarna från Kina och 

anpassa dem till nordiskt vinterklimat. För att omgående kunna starta upp samarbetet med 

King Long har Hybricon säkrat ett brygglån från externa parter om 5 miljoner kronor. 

 

Ett annat viktigt erkännande kom i början av det här året när Umeå kommunföretag valde att 

förlänga avtalet med Hybricon gällande servicen av bolagets 10 elbussar och 

laddningsstationer i Umeå. Vi ser förlängningen av avtalet som ett kvitto på att vår satsning 

att bli ett fulltäckande serviceföretag genom förvärvet av Seavea service varit riktig. Nu när vi 

är på plats i nya verkstaden ser vi goda förutsättningar till att knyta till oss fler kunder och 

affärer. 

 

Det gångna året gjorde Hybricon också framsteg inom utvecklingssamarbetet med tyska ZF 

Friedrichshafen AG (ZF). Tillsammans med ZF är vi nu på väg att vidareutveckla 

fyrhjulsdrivna ledbussar anpassade för vinterklimat. Vi ser det som viktigt att Hybricon ligger i 

framkant när det gäller den tekniska utvecklingen då detta stärker vår position på marknaden 

och öppnar upp för ytterligare globala samarbeten.    

 

Under 2019 blev det efter diverse turer också slutgiltigt klart att Hybricon går miste om orden 

om sex stycken bussar från Skellefteå. Desto viktigare var det då att vi i slutet av förra året, 

och i inledningen av det nya, nådde framgångar med våra ansträngningar att finna en 

internationell samarbetspartner. Det ger oss motivationen att fortsätta, och 2020 ser ut att bli 

ett spännande år. Vi hoppas att både gamla och nya ägare vill följa med på resan!    
 

 

Johan Suup, Verkställande direktör  
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Resultat för perioden januari – december 2019 

Under perioden januari - december 2019 (2018) uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 13 467 (kSEK 

21 195) vilket består av nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättning kommer av löpande 

serviceintäkter från levererad bussorder samt från den under året förvärvade serviceverkstaden.  

 

Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 12 650 (kSEK 19 125) och övriga intäkter 

om kSEK 817 (kSEK 2 070). 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 år 2018. 

 

Resultat före avskrivningar för perioden uppgick till kSEK -8 059 (kSEK -5 652). Rörelsens kostnader 

består huvudsakligen av direkta materialkostnader om kSEK 4 908 (kSEK 11 332), övriga externa 

kostnader om kSEK 8 871 (kSEK 6 695), samt personalkostnader om kSEK 7 747 (kSEK 8 820). Årets 

resultat har belastats med ca 2,2 miljoner kronor i engångskostnader i samband med förvärvet av 

Seavea Service.  

 

Periodens avskrivningar enligt plan uppgick till kSEK 6 743 (kSEK 6 565). 

 

Bolagets resultat efter avskrivningar uppgick för perioden till kSEK -14 802 (kSEK -12 217).  

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

på inlånat kapital. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK -198 (kSEK -390). 
 

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

-15 000 (kSEK -12 607). 

 

Eget kapital och likviditet 

Den 31 december 2019 uppgick Hybricons egna kapital till kSEK 11 708 (kSEK 26 708) varav  

kSEK 5 987 (kSEK 17 502) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 5 988 (kSEK 9 206) utgjordes av 

fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 4 619 (kSEK 15 396) samt 

av fond för utvecklingsutgifter, om kSEK 1 369 (kSEK 2 106). Enligt beslut från årsstämma har bolaget 

gjort nedsättning av aktiekapitalet till 4 618 700 SEK. Omföringen har skett på Bolagetsverkets 

beslutsdatum 2019-08-16. 

 

Den 31 december 2019 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 9 038 (kSEK 14 581). 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 -6 740 (kSEK -13 175). 

Förbättringen i kassaflödet från den löpande verksamheten härleds till sänkta kostnader under perioden. 

 

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

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 4 619 (kSEK 21 462). Består 

av inbetalt kapital från genomförd nyemission.   

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK -5 543 (kSEK 8 287).  

 

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 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 2019-12-30 

 

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% 

Avanza Pension 6 973 554 4,53% 

Antony Rahimi 1 850 000 1,20% 

Nordnet Pensionsförsäkring 1 806 014 1,17% 

Shilan Akravi 1 481 901 0,96% 

Johan Nyberg 1 287 089 0,84% 

Skandia försäkring 1 260 515 0,82% 

Johan Lindblom 1 198 640 0,78% 

Martin Rogersson 1 100 000 0,71% 

Laddstation i Umeå AB 1 040 000 0,68% 

Övriga 63 845 631 41,47% 

 153 956 675 100,0% 
 

Per den 2019-12-30 hade Hybricon 153 956 675 st. aktier registrerade. Totala antalet aktieägare 

uppgick 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. 

  

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet 

Årsstämma kommer att hållas i Umeå den 18 maj 2020. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig 

för nedladdning på Bolagets hemsida (www.hybricon.se) senast tre veckor innan årsstämma. 

 

Finansiell kalender 

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

Delårsrapport kvartal 2, 2020         10 aug 2020 

Delårsrapport kvartal 3, 2020         19 okt 2020 

 

 

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

 

 

 

 

17 februari 2020, 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. 
 

 

 

  

http://www.hybricon.se/
mailto:ir@hybricon.se
http://www.hybricon.se/
mailto:johan.suup@hybricon.se


   
Fossilfritt, tyst och kostnadseffektivt 
 
 
  

  

Hybricon Bus System AB (publ) 

Strömvägen 4, SE-901 32 Umeå, Tel 090–770 900,  

Org nr 556936–2196, www.hybricon.se, ir@hybricon.se  

Resultaträkningar 

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

(kSEK) 2019 2019 2018 2018 

 
Rörelsens intäkter 13 467 3 798 21 195 9 920 

Rörelsens kostnader -21 526 -4 785 -26 847 -7 229 
 
Resultat före avskrivningar -8 059 -987 -5 652 2 691 

 

Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar -6 743 -1 690 -6 565 -1 592 

Resultat efter avskrivningar -14 802 -2 677 -12 217 1 099 

 

Resultat från finansiella poster -198 -106 -390 -98 
 
Resultat före skatt -15 000 -2 783 -12 607 1 001 

Skatt 0 0 0 0 
 
Resultat efter skatt -15 000 -2 783 -12 607 1 001 

 

 

Balansräkningar 

  31 dec  31 dec 

(kSEK)  2019  2018 

 
TILLGÅNGAR 

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  10 297  16 220 

Materiella anläggningstillgångar  2 917  313 

Summa Anläggningstillgångar  13 214  16 533 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m.  1 830  938 

Kortfristiga fordringar  1 936  7 039 

Kassa och bank  9 038  14 581 

Summa Omsättningstillgångar  12 804  22 558 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  26 018  39 091 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  11 708  26 708 

Summa eget kapital och långfristiga skulder  11 708  26 708 

 

Långfristiga skulder  5 405  5 405 

Summa långfristiga skulder  5 405  5 405 

 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  1 966  2 954 

Övriga kortfristiga skulder  6 939  4 024 

Summa kortfristiga skulder  8 905  6 978 

 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  26 018  39 091 

http://www.hybricon.se/
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Kassaflödesanalys 

  jan-dec  jan-dec 

(kSEK)  2019   2018 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 740  -13 175 

Kassaflöde från investeringsverksamheten              -3 422  0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4 619  21 462 
 
Periodens kassaflöde  -5 543  8 287 
 
Likvida medel vid periodens början  14 581  6 293 

Likvida medel vid periodens slut  9 038   14 580 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-dec  jan-dec  

(kSEK)   2019  2018 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   11 708  26 708* 

Soliditet (%)   45  68* 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -6 740  -13 175 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -10 162  -13 175 

Likvida medel (kSEK)   9 038  14 580 

 

Investeringar 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0  0 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   3 422  0 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   12  10 

 

Data per aktie 

Antal aktier (st)   153 956 675  153 956 675 

Resultat per aktie, (SEK)   -0,10  -0,08* 

Eget kapital per aktie (SEK)   0,08  0,17* 

 

 
*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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