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Perioden januari – mars 2022 

 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 2 048 (kSEK 6 906) 

• Periodens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –1 195 (kSEK 1 524) 

• Periodens resultat efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –1 376 (kSEK –189) 

• Periodens resultat uppgick till kSEK –1 395 (kSEK –220) 

• Resultat per aktie: SEK –0,28 (SEK –0,04) 

• Eget kapital per aktie: SEK 1,78 (SEK 3,32) 

 
Inom parentes uppges belopp för motsvarande period 2021. 

 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 

Under februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Invasionen och striderna pågår vid 

utfärdandet av denna finansiella rapport. Kriget orsakar tragiska förluster av människoliv och 

ofantligt mänskligt lidande. Baserat på konfliktens aktuella omfattning bedöms finansiella risker 

för Bolaget finnas framför allt i samband med ytterligare störningar av de redan ansträngda 

globala logistikkedjorna. Bolaget importerar elbussar och laddutrustning från Kina. Ytterligare 

flaskhalsar i logistikbranschen och väsentligt stigande bränslepriser kan innebära dyrare och 

mer tidskrävande importer som i sin tur kan leda till en försämring av konkurrenskraften av 

Bolagets produkter. Samtidigt är det rimligt att tro att stigande bränslepriser och den oro som 

nu finns kring försörjning av fossila bränslen kommer att snabba på omställningen mot 

elektrifiering. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 

Den 07 april 2022 meddelade Hybricon att Bolaget har inlett ett samarbete med svenska 

Opibus. Opibus är ett ledande företag inom e-mobilitet i Östra Afrika som nyligen utsetts av 

TIME till ett av världens mest inflytelserika bolag. Hybricon kommer att bidra med kompentens 

och erfarenhet till Opibus inom organisatoriska och tekniska frågor. 

 

Den 11 april 2022 meddelade Hybricon att Bolaget har fått i uppdrag av Malma Logistik att 

utreda deras behov av laddinfrastruktur. Bolaget kommer initialt skapa ett beslutsunderlag för 

Malma gällande laddinfrastruktur på terminalerna i Västberga och Skärholmen. 

 

Den 19 april 2022 meddelade Hybricon att Bolaget lanserar både den rakt igenom nya 

webbplatsen hybricon.se och en egen webbplats för Bolagets serviceverksamhet för tunga 

fordon hybriconservice.se.  

http://www.hybricon.se/
mailto:ir@hybricon.se
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VD har ordet 

 

Under kvartalet har bolaget arbetat med ett antal frågor som gett resultat efter periodens 

utgång. Framförallt har samarbetet med Winline förstärkts och fördjupats. Bland annat har 

Winline haft personal på plats i Umeå inför trafikstart av den första 240 kW laddaren som köpts 

av Transdev i Umeå 

 

Hybricons bedömning är att de Winline produkter som nu marknadsförs i Norden är 

konkurrenskraftiga. Framförallt i segmentet luftkylda laddare 120 kW till 360 kW är det rimligt 

att tro att Winlines produkter ger en väldigt attraktiv mix av prestanda, tillförlitlighet och 

kostnadseffektivitet. Kombinerat med Hybricons historia och förmåga torde bolagets 

erbjudande vara ett intressant alternativ på en marknad som just nu domineras av ett fåtal 

större europeiska konkurrenter. Dock är marknaden, som förväntas växa explosionsartat 

kommande år, fortfarande präglad av osäkerhet och långa beslutsprocesser där de större 

professionella kunderna nu försiktigt börjar lägga order på tyngre fordon med helelektrisk 

drivlina. 

 

Hybricons bakgrund är som bekant inom elektrifierad tung trafik. Det är också inom detta 

segment som nu bolagets satsning på laddinfrastruktur koncentreras till. Under kvartalet har 

ett antal diskussioner förts med potentiella kunder inom segmentet närdistribution. Dessa 

kunder har även behov av stöd, råd och tekniska beslutsunderlag i sitt arbete med 

omställningen mot elektrifiering. Detta har resulterat i att Hybricon efter periodens utgång slutit 

avtal med Opibus och Malma logistik. Ordervärdena på dessa kontrakt är än så länge 

begränsade och framtiden får utvisa hur dessa samarbeten kommer att utvecklas. Det är dock 

positivt att Hybricons förmågor efterfrågas och det börjar stå alltmer klart att den kunskap som 

Hybricons besitter har dolda värden som nu sakta börjar realiseras. 

 

Efter kvartalets utgång har även de första två bussarna från King Long kommit till Umeå. Inför 

trafikstart har även King Long haft personal på plats kontinuerligt sedan början av april. Detta 

stärker samarbetet och partnerskapet med King Long och äntligen skapas relationer som inte 

är enbart on-line baserade. 

 

I skrivande stund pågår de sista anpassningarna på bussarna för den svenska marknaden och 

beräknad leverans till Transdev är under första veckan i maj. Under maj kommer även 

bussmagasinet.no på besök för test av PEV 12 Arctic bussarna. Arctic beteckningen är en 

anspelning på bolagets historia med de banbrytande Arctic Whisper produkterna. Namnet är 

även ett tecken på hur djupt involverade Hybricon varit i att säkerställa att produkterna 

anpassats för nordiska förhållanden. Arbetet och utvecklingen av bussarna har även präglats 

av en nära dialog med slutkunden, Transdev. 

 

Kvartalets resultat jämfört med Q1 2021 haltar på grund av extraordinära intäkter förra året. 

De nya intäktsflödena från kunskapsbaserade tjänster samt en säsongsmässigt ökad 

beläggning kommer att bidra till starkare orderingång under kommande kvartal. 

Efter periodens utgång har Hybricon även lanserat två nya hemsidor, hybricon.se samt 

hybriconservice.se. I samband med detta har även en nystart gjorts på LinkedIn samt ett helt 

nytt konto på Instagram. I och med dessa satsningar är bolaget nu redo att på ett tydligare 

sätt lyfta fram de styrkor, kunskaper och produkter som finns.  

 

 

Mårten Fuchs 

VD 

 
  

http://www.hybricon.se/
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Resultat för perioden januari – mars 2022 

Under perioden januari till mars 2022 uppgick Bolagets rörelseintäkter till kSEK 2 048 

(kSEK 6 906). Hybricons rörelseintäkter består av nettoomsättning om kSEK 1 934 

(kSEK 4 147) och övriga intäkter om kSEK 114 (kSEK 2 759). Nettoomsättningen kommer från 

löpande serviceintäkter. Övriga intäkter för perioden består till största del av hyresintäkter. I 

fjol redovisades under övriga intäkter kompensation för det upphävda serviceavtalet med Umeå 

Kommunföretag AB (UKF). Serviceavtalet tillhörde det avslutade pilotprojektet kring 

omställningen av Umeås lokaltrafik. 

 

Periodens rörelsekostnader uppgick till kSEK 3 243 (kSEK 5 382). Kostnaderna består av 

direkta material- och servicekostnader om kSEK 424 (kSEK 1 896), övriga externa kostnader 

om kSEK 1 200 (kSEK 1 052) och personalkostnader om kSEK 1 619 (kSEK 2 433). 

 

Bolagets nettoomsättning är 53% mindre än i jämförelseperioden vilket beror till största del på 

avslutet av pilotprojektet med UKF under förra året. Samtidigt lyckades Bolaget minska 

material- och servicekostnaderna med 78% och personalkostnaderna – trots ökad satsning på 

affärsutvecklingen – med 33%. Med hänsyn till en positiv engångseffekt i fjol på grund av 

återföringen av garantiavsättningar uppgående till kSEK 405 redovisar Bolaget också mindre 

övriga externa kostnader än i jämförelseperioden. 

 

Bolagets resultat före av- och nedskrivningar för perioden uppgår till kSEK –1 195 

(kSEK 1 524). Det negativa resultatet före av- och nedskrivningar återspeglar framför allt 

investeringen i affärsutvecklingen för elbussar och snabbladdningsstationer. I 

jämförelseperiodens positiva resultat före av- och nedskrivningar ingick engångseffekter i 

samband med det avslutade pilotprojektet med UKF. 

 

Av- och nedskrivningar uppgick till kSEK 181 (kSEK 1 713). På grund av avslutet av 

pilotprojektet med UKF skrevs ifjol reservdelslagret tillhörande pilotprojektet ned. 

Nedskrivningen belastade resultatet med kSEK 1 497. Periodens planmässiga avskrivningar av 

anläggningstillgångar uppgick till kSEK 181 (kSEK 215).  

 

Resultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till kSEK –1 376 (kSEK –189). 

 

Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden till kSEK –19 (kSEK –31). Räntekostnader 

härrör från Bolagets räntebärande skulder som uppgår till kSEK 3 000 (kSEK 5 000). 

 

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till kSEK –1 395 (kSEK –220). 
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Eget kapital och likviditet 

Den 31 mars 2022 uppgick Hybricons eget kapital till kSEK 8 851 (kSEK 16 488) varav 

kSEK 4 967 (kSEK 14 902) utgjordes av bundet eget kapital och kSEK 3 884 (kSEK 1 586) 

utgjordes av fritt eget kapital. Förändringen av Bolagets bundna eget kapital beror på 

minskningen av aktiekapitalet med avsättning till fritt eget kapital som genomfördes under förra 

året.  

 

Den 31 mars 2022 uppgick Hybricons likvida medel till kSEK 3 717 (kSEK 16 408). Minskningen 

av Bolagets likvida medel är tillfällig och har sin orsak i import samt utbetalning för elbussar 

och laddstation. Leverans av elbussar samt laddstation till kund sker under andra kvartalet 

2022 och inbetalningen av köpeskillingen förväntas under samma period. Likvida medel bestod 

av kontanta medel hos bank.  

 

Kassaflöde och investeringar 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till kSEK –6 523 

(kSEK – 1 613). 

 

Det negativa kassaflödet för perioden beror till största del på inköpet av elbussar samt 

laddstation som kommer levereras till kund under andra kvartalet 2022.  

 

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

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden uppgick till kSEK 0 (kSEK 0).  

 

Sammantaget uppgick Hybricons kassaflöde för perioden till kSEK –6 523 (kSEK –1 613).  
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Hybricon-aktien 

Bolagets aktiekapital uppgår till SEK 4 967 238 fördelat på 4 967 238 aktier. Aktiens kvotvärde 

uppgår till SEK 1. 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 SE0015345897. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet 

HYCO.  

 

Ägarförhållanden (per den 31 mars 2022) 

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 266 665 5,37 

Reroy Invest AB 192 700 3,88 

Martin Rogersson 181 265 3,65 

Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget 167 968 3,38 

Leif Danielsson 117 648 2,37 

Svenska Rivkonsult Aktiebolag 106 991 2,15 

Marcus Dovberg 105 830 2,13 

Johan Nyberg 91 561 1,84 

Thomas Halldén 73 450 1,48 

DILALE AB 69 456 1,40 

Johan Björkhem 58 834 1,18 

Leif Rogersson 58 824 1,18 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 57 907 1,17 

Övriga 2 183 980 43,98 

 4 967 238 100 

 

Per den 2022-03-31 hade Hybricon 4 967 238 aktier registrerade. Totala antalet aktieägare 

uppgår till cirka 3 050. 

 

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner 

 
Styrelseordförande Martin Rogersson ökade sitt aktieinnehav i företaget under perioden till 

3,65% (2021-12-30: 3,12%). 

 
Teknisk chef Johan Suup ökade sitt aktieinnehav i företaget under perioden till 0,30%  

(2021-12-30: 0,06%). 
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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. 

 

Årsstämma                 03 maj 2022 

Delårsrapport kvartal 2, 2022         09 augusti 2022 

Delårsrapport kvartal 3, 2022          19 oktober 2022 

Bokslutskommuniké kvartal 4, 2022       14 februari 2023 

 

 

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

 

03 maj 2022 

 

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-mars jan-mars jan-dec 

(kSEK)  2022 2021 2021 

 
Rörelsens intäkter  2 048 6 906 12 552 

Rörelsens kostnader  -3 243 -5 382 -16 649 
 
Resultat före av- och nedskrivningar  -1 195 1 524 -4 097 
 
Avskrivningar och nedskrivningar  -181 -1 713 -2 294 

Resultat efter av- och nedskrivningar  -1 376 -189 -6 391 

 

Resultat från finansiella poster  -19 -31 -71 
 
Resultat före skatt  -1 395 -220 -6 462 
 
Skatt  0 0 0 
 
Resultat efter skatt  -1 395 -220 -6 462 

 

 

Balansräkningar 

  31 mars 31 mars 31 dec 

(kSEK)  2022 2021 2021 

 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar  1 277 2 132 1 458 

Summa anläggningstillgångar  1 277 2 132 1 458 

 

Omsättningstillgångar 

Varulager och förskott till leverantörer  7 512 663 2 404 

Kortfristiga fordringar  1 700 6 779 1 413 

Kassa och bank  3 717 16 408 10 240 

Summa omsättningstillgångar  12 929 23 850 14 056 
 
TOTALA TILLGÅNGAR  14 206 25 982 15 514 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  8 851 16 488 10 246 

Summa eget kapital  8 851 16 488 10 246 

 

Långfristiga skulder  2 000 3 000 3 000 

Summa långfristiga skulder  2 000 3 000 3 000 

 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  669 2 189 924 

Övriga kortfristiga skulder  2 686 4 305 1 344 

Summa kortfristiga skulder  3 355 6 494 2 268 
 
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER  14 206 25 982 15 514 

 

http://www.hybricon.se/
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Kassaflödesanalyser 
  jan-mars jan-mars jan-dec 

(kSEK)  2022 2021 2021 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 523 -1 613 -5 903 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 122 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 -2 000 
 
Periodens kassaflöde  -6 523 -1 613 -7 781 
 
Likvida medel vid periodens början  10 240 18 021 18 021 

Likvida medel vid periodens slut  3 717 16 408 10 240 

 

 

Nyckeltal och data per aktie 

   jan-mars jan-mars jan-dec 

(kSEK)   2022 2021 2021 

 

Kapitalstruktur 

Eget kapital (kSEK)   8 851 16 488 10 246 

Soliditet (%)   62 63 66 

 

Kassaflöde och likviditet 

Free cash flow (kSEK)   -6 523 -1 613 -5 781 

Likvida medel (kSEK)   3 717 16 408 10 240 

Nettoskuld (kSEK)   -717 -11 407 -7 240 

 

Medarbetare 

Medelantal anställda (st)   8 11 9 

 

Data per aktie 

Antal aktier (st)   4 967 238 4 967 238 4 967 238 

Resultat per aktie (SEK)   -0,28 -0,04 -1,30 

Eget kapital per aktie (SEK)   1,78 3,32 2,06 
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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 

Free cash flow   Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet 

minus förändring av rörelsekapital och investeringar i anläggningstillgångar 

Likvida medel   Banktillgodohavanden och kassa 

Nettoskuld  Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel 

 

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 

 

 

http://www.hybricon.se/
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