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Bokslutskommuniké januari – december 2020 
 

 

2021-02-15 

 

Perioden januari – december 2020 

 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 13 110 (kSEK 13 467) 

• Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –8 529 (kSEK –8 058) 

• Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –19 648 (kSEK –14 802) 

• Periodens resultat uppgick till kSEK –20 382 (kSEK –15 000)  

• Resultat per aktie: SEK –4,10 (SEK –0,10)* 

• Eget kapital per aktie: SEK 3,36 (SEK 0,08)* 

 

Fjärde kvartalet oktober – december 2020 

 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 542 (kSEK 3 798) 

• Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –2 087 (kSEK –987) 

• Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –8 140* (kSEK –2 677) 

• Periodens resultat uppgick till kSEK –8 171 (kSEK –2 783)  

 

* I resultatet efter av- och nedskrivningar ingår en icke kassapåverkande nedskrivning av IPR värde på 

4,4 MSEK. 

 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. 

 

* Antal aktier vid 2020-12-31: 4 967 238 (2019-12-31: 153 956 675) 

Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2019. 

 

  

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

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 

Den 03 december 2020 beslutades vid en extra bolagsstämman om sammanläggning av aktier 

1:100, innebärande att etthundra befintliga aktier läggs samman till en aktie. Genom 

sammanläggningen minskades det totala antalet aktier i Bolaget från 496 723 803 till 

4 967 238 aktier med ett kvotvärde om SEK 3 per aktie. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

Den 01 februari 2021 beslutade Umeå kommunföretag AB att tillsammans med Hybricon Bus 

System AB avveckla pilotprojektet kring omställningen av Umeås lokaltrafik. Med anledning av 

detta beslut har styrelsen i Hybricon Bus System AB beslutat att genomföra en nedskrivning av 

kvarvarande balanserade utvecklingskostnader sk IPR värde per 2020-12-31. Nedskrivningen 

som uppgår till 4,4 MSEK är inte kassapåverkande. 

 

Som ytterligare följd av beslutet den 01 februari 2021 kommer Hybricon att skriva av det till 

bussarna tillhörande reservdelslagret. Även denna åtgärd är ej kassapåverkande och kommer 

att ske i samband med att ett slutgiltigt avtal nås med UKF. Beloppet beräknas i skrivande 

stund uppgå till ca: 1 MSEK men kan komma att minskas beroende på förbrukning av lager 

under resterande kontraktstid. 
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VD har ordet 

 

Under det fjärde kvartalet har de kostandseffektiviseringar som kommunicerades i föregående 

kvartalsrapport realiserats. Dessa var ett nödvändigt steg att ta och ett led i att omstrukturera 

och effektivisera den befintliga verksamheten. Under kvartalet har det också stått alltmer klart 

att Arctic Whisper bussarna börjat nå slutet av sin tekniska livslängd; bland annat har en av tre 

laddstationer varit ur funktion under större delen av kvartalet. Följden av detta är både stigande 

reparationskostnader och minskad tillgänglighet, vilket har försatt såväl Hybricon som Umeå 

Kommunföretag (UKF) i en utmanande ekonomisk situation. 

 

UKF och Hybricon har därför gemensamt beslutat efter periodens slut att avveckla pilotprojektet 

under ordnade former. I skrivande stund kvarstår slutförhandling om villkor och tidsplan för 

avvecklingen. Denna verksamhet har haft en omsättning på 400 till 700 KSEK i månaden och 

fem till sex anställda tekniker och mekaniker. Diskussioner om ersättningen till Hybricon för att 

avtalet upphör i förtid pågår. Resultatet av dessa förhandlingar kommer att kommuniceras via 

separat PM. 

 

Med ovan bakgrund har Hybricon beslutat att helt upphöra med att marknadsföra Arctic Whisper 

produkterna för att istället frigöra resurser och fokusera på försäljning av bussar från King Long. 

Beslutet att avsluta arbetet med Arctic Whisper leder till att det kvarvarande IPR värdet skrivs 

ned i samband med årsbokslutet för år 2020. Denna, ej kassapåverkande, nedskrivning uppgår 

till ca 4 mkr och är kommunicerat i tidigare PM.  

 

Under kvartalet har även diskussioner förts med en större operatör om möjligheter att nyttja 

Hybricons kompetens inom reparationer av komponenter till elfordon. Här finns möjligheter att 

utveckla affärserbjudandet och med nedläggningen av Arctic Whisper frigörs även kritisk 

kompetens för att fortsätta arbeta inom detta område. 

 

Pandemin har inte enbart påverkat leveransen av demobussar, vilket är väsentligt för 

försäljningsarbetet. Den har även omöjliggjort att ta potentiella kunder till King Longs fabriker 

eller träffa kunder på ett sedvanligt sätt. Trots att King Long är en av världens största 

busstillverkare behöver potentiella kunder se bussen och möta nyckelpersonal på Hybricon. 

Detta har gjort lanseringen av King Long till en större utmaning än vad det normalt hade varit.  

 

Under kvartalet har långtgående diskussioner förts med några av Sveriges och Nordens största 

bussoperatörer. Fokus ligger nu på att tillsammans med en operatör hitta en välavvägd affär 

som balanserar såväl finansiell som operativ risk för bägge parter där King Long också aktivt 

tar en del av dessa risker. De produkter som framförallt diskuteras är PEV12 samt PEV15.  

 

Verkstaden för tungt underhåll berörs ej av beslutet att avsluta pilotprojektet. Denna del av 

verksamheten kommer att få en tydligare profil med ett mer attraktivt erbjudande. Givet läge, 

utrustning och kompetens finns alla möjligheter att fortsätta förbättra resultatet. 

 

Under de kommande månaderna kommer även avsevärd kraft läggas på att tillsammans med 

UKF hitta en balanserad och finansiellt sund lösning för avvecklingen av pilotprojektet Arctic 

Whisper elbussarna.  

 

 

 

Mårten Fuchs 

VD  
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Resultat för perioden januari – december 2020 

Under perioden januari till december 2020 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 13 110 

(kSEK 13 467). Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 12 645 

(kSEK 12 650) och övriga intäkter om kSEK 465 (kSEK 817). Nettoomsättning kommer från 

löpande serviceintäkter och övriga intäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter i samband 

med uthyrning av del av verksamhetslokalerna. 

 

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 21 639 (kSEK 21 525). Kostnaderna består av 

direkta material- och servicekostnader om kSEK 5 023 (kSEK 4 463), övriga externa kostnader 

om kSEK 7 696 (kSEK 9 315) och personalkostnader om kSEK 8 920 (kSEK 7 747). 

 

Ökade underhållskostnader och svårigheter att tillhandahålla vissa reservdelar har gjort 

pilotprojektet med UKF utmanande ur ett lönsamhetsperspektiv. I periodens resultaträkning 

återspeglas detta genom en försämrad proportion av direkta material- och servicekostnader i 

förhållandet till nettoomsättningen. Trots betydande insatser i affärsutvecklingen samt 

omstruktureringen minskade bolaget sina omkostnader jämfört med samma period 2019. 

Investeringen i samarbetet med King Long, tillsammans med resurskrävande insatser för att 

säkerställa en hög drifttillgänglighet för Umeås lokaltrafik ligger bakom utvecklingen av 

personalkostnaderna. Under perioden 2020 medförde affärsutvecklingen engångskostnader av 

ca kSEK 500 och omstruktureringen av verksamheten medförde engångskostnader av ca kSEK 

400. Engångskostnaderna belastar årets resultat. 

 

Avskrivningar enligt plan uppgick till kSEK 6 745 (kSEK 6 743). Med anledningen av beslutet 

att påbörja avvecklingen av det gemensamma pilotprojektet med Umeå kommunföretag AB har 

styrelsen beslutat att genomföra en nedskrivning av kvarvarande balanserade 

utvecklingskostnader. Nedskrivningen belastar årets resultat med kSEK 4 374.  

 

Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK –734 (kSEK –198). Ökningen 

har sin orsak i periodiserade transaktions- och räntekostnader i samband med upptagandet av 

ett brygglån fram till genomförandet av företrädesemissionen. Brygglånet återbetaldes under 

andra kvartalet 2020.  

 

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

till kSEK – 20 382 (kSEK – 15 000). 

 

Eget kapital och likviditet 

Den 31 december 2020 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 16 708 (kSEK 11 708) varav 

kSEK 14 902 (kSEK 5 987) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 1 806 (kSEK 5 721) 

utgjordes av fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet utgjordes av aktiekapital kSEK 14 902 

(kSEK 4 619) samt av fond för utvecklingsutgifter, om kSEK 0 (kSEK 1 369). Nedskrivningen 

av kvarvarande balanserade utvecklingsutgifter minskade det egna kapitalet med kSEK 4 374. 

I samband med nedskrivningen återfördes utdelningsspärrade medel från bundet eget kapital 

till fritt eget kapital.  
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Genom företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen tillfördes Bolaget under perioden 

2020 med eget kapital om TSEK 25 382 efter avdrag för emissionskostnader.  

 

Den 31 december 2020 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 18 021 (kSEK 9 038). Likvida 

medel bestod av kontanta medel hos bank. 

 

Kassaflöde och investeringar för perioden januari – december 2020 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till kSEK –11 147 (kSEK –11 412). 

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till kSEK –252 (kSEK –4 151).  

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till kSEK 20 382 (kSEK 10 020).  

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde till kSEK 8 983 (kSEK –5 543).  
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Hybricon-aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 14 901 714, fördelat på 4 967 238 aktier. Aktiens 

kvotvärde uppgår till SEK 3. Under december 2020 genomfördes en sammanläggning av aktier 

1:100, innebärande att etthundra (100) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Genom 

sammanläggningen minskade det totala antalet aktier i Bolaget från 496 723 803 till 4 967 238 

aktier med ett kvotvärde om SEK 3 (före sammanläggningen: SEK 0,03) per aktie. Samtliga 

aktier i Hybricon medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster. Det förekommer, 

med undantag av avyttringsförbehåll i samband med garantiåtaganden, 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 SE0015345897. Hybricons aktie 

är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. 

Ägarförhållanden (per den 30 december 2020) 

Namn Antal aktier Andel % 

Spinox AB 658 824 13,26 

Dcap i Sverige AB 287 991 5,80 

Moggliden AB 287 344 5,78 

Gert Norrevik 256 407 5,16 

Formue Nord Markedsneutral A/S 205 261 4,13 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 195 762 3,94 

Tjugoettan i Skellefteå AB 192 700 3,88 

Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 158 743 3,20 

Martin Rogersson 127 118 2,56 

Leif Danielsson 117 648 2,37 

Svenska Rivkonsult Aktiebolag 106 991 2,15 

Leif Rogersson 58 824 1,18 

Thomas Halldén 52 650 1,06 

Pirmam Sabah Rasheed 47 638 0,96 

Shilan Akravi 41 983 0,85 

Johan Nyberg 38 008 0,77 

Johan Björkhem 36 682 0,74 

Marcus Portin 33 800 0,68 

Jan Åke Tomas Östlund 33 334 0,67 

Swedbank Försäkring AB 31 565 0,64 

Laddstation i Umeå AB 30 415 0,61 

Dennies Truedsson 28 117 0,57 

Nordea Livförsäkring Sverige AB 25 574 0,51 

Stefan Zinderland 24 000 0,48 

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag 22 164 0,45 

Lars Pether Rosberg 20 019 0,40 

Stockby Management AB 17 369 0,35 

Övriga 1 830 307 36,85 

 4 967 238 100 

 

Per den 2020-12-30 hade Hybricon 4 967 238 aktier registrerade. Totala antalet aktieägare 

uppgår till cirka 3 500.  
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Flaggning – offentliggörande av större innehavsförändringar 

Hybricon informerar om följande större innehavsförändringar jämfört med förra 

rapporteringstillfället: 

 

• Formue Nord Markedsneutral A/S innehar vid 2020-12-30 4,13 % av samtliga aktier 

och röster (5,54 % vid 2020-09-30). 
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Redovisningsprinciper 

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

 

Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma 

Hybricon lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets 

räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

  

Årsredovisning 2020             april 2021 

Årsstämma                11 maj 2021 

Delårsrapport kvartal 1, 2021         11 maj 2021 

Delårsrapport kvartal 2, 2021         21 juli 2021 

Delårsrapport kvartal 3, 2021         19 oktober 2021 

 

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

 

 

 

15 februari 2021 

 

Hybricon Bus System AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

Mårten Fuchs              Hanna Wiik 

Verkställande direktör           CFO 

 

Tel: 072–733 22 09            Tel: 070-573 22 97 

E-post: marten.fuchs@hybricon.se       E-post: hanna.wiik@hybricon.se 

 

Om Hybricon  
 

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast 
charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. 
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) 2020 2020 2019 2019 

 

Rörelsens intäkter 13 110 3 542 13 467 3 798 

Rörelsens kostnader -21 639 -5 629 -21 525 -4 785 

 
Resultat före avskrivningar -8 529 -2 087 -8 058 -987 
 
Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar -11 119 -6 053 -6 743 -1 690 
 
Resultat efter avskrivningar -19 648 -8 140 -14 802 -2 677 
 
Resultat från finansiella poster -734 -31 -198 -106 
 
Resultat före skatt -20 382 -8 171 -15 000 -2 783 
 
Skatt 0 0 0 0 
 
Resultat efter skatt -20 382 -8 171 -15 000 -2 783 
 

 

Balansräkningar 

  31 dec  31 dec 

(kSEK)  2020  2019 

 
TILLGÅNGAR 

Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten  0  10 297 

Patent, varumärken och upphovsrätter  0  0 

Materiella anläggningstillgångar  2 348  2 917 

Summa anläggningstillgångar  2 348  13 214 

 

Varulager m m  2 177  1 830 

Kortfristiga fordringar  3 133  1 938 

Kassa och bank  18 021  9 038 

Summa omsättningstillgångar  23 331  12 806 

 

TOTALA TILLGÅNGAR  25 679  26 020 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  16 708  11 708 

Summa eget kapital  16 708  11 708 

 

Långfristiga skulder  5 405   5 405 

Summa långfristiga skulder  5 405  5 405 

 

Leverantörsskulder  1 423  1 966 

Övriga kortfristiga skulder  2 143  6 941 

Summa kortfristiga skulder  3 566  8 907 

 

TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  25 679  26 020 
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Kassaflödesanalyser 
  jan-dec  jan-dec 

(kSEK)  2020  2019 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 147  -11 412 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -252  -4 151 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  20 382  10 020 
 
Periodens kassaflöde  8 983  -5 543 
 
Likvida medel vid periodens början  9 038  14 581 

Likvida medel vid periodens slut  18 021  9 038 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-dec  jan-dec 

(kSEK)   2020  2019 

 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   16 708  11 708 

Soliditet (%)   65  45 

 

Kassaflöde och likviditet 

Kassaflöde före investeringar (kSEK)   -11 147  -11 412 

Kassaflöde efter investeringar (kSEK)   -11 399  -15 563 

Likvida medel (kSEK)   18 021  9 038 

 

Investeringar 

Förvärv av verksamheter (kSEK)   0  3 425 

Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)   0  0 

Materiella anläggningstillgångar (kSEK)   252  726 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   11  12 

 

Data per aktie  

Antal aktier (st)   4 967 238  153 956 675 

Resultat per aktie (SEK)   -4,10  -0,10 

Eget kapital per aktie (SEK)   3,36  0,08 
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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  

Förvärv av verksamheter Övertagna anläggningstillgångar och rörelsekapital i samband med förvärv av 

verksamheter  

Immateriella anläggningstillgångar   Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar 

och omklassificeringar 

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 

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut 

Eget kapital per aktie   Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 
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