Bokslutskommuniké januari – december 2018
Väsentliga händelser oktober - december
l myFC visar referensplattform för smartphoneintegrering och teknik för skydd
från piratkopierade bränslekort
l myFC lanserar JAQ Hybrid i Japan tillsammans med Lightec Inc
l Ramavtal med Telling löper ut och myFC fortsätter marknadsföra JAQ Hybrid till
befintliga och nya kunder i Kina

Väsentliga händelser efter periodens utgång
l myFC höjer energinivån i företagets bränslekort efter kemitekniska genombrott
l Valberedningen föreslår Ann-Sofie Nordh till myFC:s styrelse
l myFC får sydafrikansk order på 2 000 JAQ Hybrid
l myFC utvecklar smarta skal till smartphones, visar prototyp för
Samsung Galaxy S10 vid MWC Barcelona
l myFC avvecklar sin andel i samriskbolag och planerar ny struktur i Kina
l myFC föreslår företrädesemission om 56 MSEK för offensiva satsningar inom
integration av bränsleceller i smartphones och fordon
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Q4 2018

Q4 2017

Helår 2018

Helår 2017

Nettoomsättning, Kkr

110

0

577

337

Rörelsemarginal, %

neg

neg

neg

neg

Eget kapital per aktie, kr

2,5

3,7

2,5

3,7

91,4

85,3

91,4

85,3

25

17

22

14

Soliditet, %
Medelantal anställda

VD har ordet
Vi har under årets fjärde kvartal haft fortsatt god teknikutveckling inom våra fokusområden
smartphones och fordonsindustrin. Fordonsindustrins intresse för vår teknologi har ökat, och vi får
allt fler kontaktförfrågningar från många stora industriaktörer, framför allt från Kina och Europa. För
att ta tillvara på detta momentum för vår teknologi föreslår vi en företrädesemission om 56 miljoner
kronor med en övertilldelningsoption om ytterligare 14 miljoner kronor.
Fordonsindustrins utmaning är uppenbar: ett skifte från bensin- och dieselbilar till elbilar är
nödvändigt, för att nå de globala miljömålen. Myndigheter, politiker och konsumenter har aldrig varit
så överens som nu, och trycket på de traditionella biltillverkarna ökar från alla dessa intressenter att
hitta hållbara gröna lösningar. Det finns två stora hinder för detta skifte: hur långt man kan köra en
elbil innan man måste stanna och ladda, samt kostnaden för och tillgången på batterier. Biltillverkare
berättar för oss är att de tvingas till stora förskottsbetalningar till batteritillverkarna för att garantera
tillgång på batterier. Vi bedömer att bilindustrin inte kommer att klara av att möta de kommande
miljökraven enbart med batteriteknologi – de behöver ny teknik. Den ökande mängden förfrågningar
vi får bekräftar detta.
Vårt integrationserbjudande för smartphones, LAMINA MAX, har gjort viktiga framsteg. Vi har visat
upp vår referensdesign, baserad på en kommersiellt tillgänglig smartphone, och vi anpassar vårt
bränslekort för en mobil on-the-go-upplevelse. myFC har ägnat närmare 15 år åt att utveckla
effektiva mikrobränsleceller, och det är all den utveckling som möjliggjort dessa framsteg under året.
Samtalen med smartphonetillverkare fortsätter. För att ytterligare snabba på den processen kommer
vi nu att utveckla smartphoneskal med integrerade bränsleceller för laddning, LAMINA INcase.
Utveckling av LAMINA INcase ger oss ytterligare förutsättningar att snabba på penetrationen av
bränsleceller på marknaden, och därmed den för oss så viktiga försäljningen av vårt tillhörande
bränsle. Som vi sagt tidigare skulle även en mycket låg andel av marknaden generera signifikanta
intäkter för myFC. Vid Mobile World Congress 2019 kommer vi att presentera prototyper av LAMINA
INcase.
Under det fjärde kvartalet löpte vårt ramavtal med Telling ut utan ytterligare beställningar av JAQ
Hybrid. Även om våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser i högsta grad är globala, så fortsätter
Kina att vara en mycket viktig marknad för oss. Vi har beslutat att avveckla vår andel i vårt lokala
samriskbolag, vilket meddelats separat, och planerar nu för verksamhet genom en annan struktur i
Kina. Vi har under fjärde kvartalet reserverat 6,2 miljoner kronor för avveckling av vår andel i
samriskbolaget i Kina, myFC Asia. Reservationen innebär ingen påverkan på vårt kassaflöde. Detta
kommer att ge ett antal fördelar. Vi får ökad frihet i hur vi adresserar de olika segment som passar
vårt erbjudande på den kinesiska marknaden – fordonsindustrin, smartphone via skal och
integration, samt ytterligare kommersiella kanaler för JAQ Hybrid. En annan fördel är
kassaflödesmässig, där vi beräknar att spara 3–6 miljoner kronor i minskade kostnader under 2019.
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Vår försäljning av JAQ Hybrid fortsätter. Under kvartalet blev vi färdiga med certifieringen av JAQ
Hybrid för den japanska marknaden. Efter kvartalets utgång kunde vi också meddela vår hittills
största order på JAQ Hybrid, från Trenditrade 21 i Sydafrika.
Vi fortsätter att ytterligare förbättra JAQ Hybrid. Efter periodens utgång kunde vi meddela att vi tack
vare kemitekniska genombrott närapå kan dubbla energimängden i våra bränslekort. En klar
förbättring i ökad batteritid för användaren och därmed förbättrade förutsättningar för vår
försäljning.
I dag berättar vi, vilket meddelats separat, också om planen att genomföra en företrädesemission om
56 miljoner kronor med övertilldelningsoption om ytterligare 14 miljoner kronor. Nyemissionen ska
säkerställa en intensifierad satsning på integration av myFCs bränsleceller i smartphones, mobilskal
och fordon.
Jag ser med tillförsikt fram mot ett spännande 2019.
På återhörande,
Björn Westerholm
VD myFC

myFC | Bokslutskommuniké
januari – december 2018
Sid 3

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
MyFC demonstrerar prototyp av smartphone som laddas med hjälp av integrerad
bränslecell

myFC:s utveckling mot smartphones med integrerade bränsleceller nådde en viktig milstolpe när en
fullt fungerande smartphone-prototyp med integrerad LAMINA-cell demonstrerades, där
bränslecellen levererar on-the-go-laddning i en kommersiell Android-telefon.

myFC lanserar JAQ Hybrid i Japan tillsammans med Lightec Inc

myFC:s bränslecellsladdare JAQ Hybrid lanseras i Japan under teknikmässan CEATEC. Lightecs
lansering sker med stöd av myFC. Lightec levererar smartphonetillbehör till japanska
mobiloperatörers butiker och närbutikskedjor som Lawson och 7-Eleven.

myFC utvecklar teknik som skyddar företagets potentiella bränsleintäkter och skyddar
konsumenter och tillverkare från piratkopierade bränslekort

myFC har utvecklat både system och teknik för att säkerställa att företagets unika certifierade
bränslekemi korrekt kan identifiera företagets egenutvecklade och patenterade bränslekort, myFC
PowerCard. Endast PowerCards från myFC accepteras när energi ska skapas i en smartphone eller
annan enhet som innehåller myFC:s bränsleceller, vilket säkerställer att enheten inte accepterar ickecertifierade eller piratkopierade varianter.

Ramavtal med Telling löper ut och myFC fortsätter marknadsföra JAQ Hybrid till befintliga
och nya kunder i Kina

Ramavtalet med den kinesiska mobildistributören Telling Communication (“Telling”) avseende
försäljning av JAQ Hybrid som annonserades den 1 december 2016 löper ut den 30 november 2018.
myFC kommer som en följd av detta att se över strukturen avseende försäljning och distribution i
Kina. MyFC kommer även fortsättningsvis att marknadsföra JAQ Hybrid på den kinesiska marknaden.

myFC:s bränslecellsladdare JAQ Hybrid får japansk PSE-certifiering

Världens minsta bränslecellsladdare JAQ Hybrid är nu certifierad enligt japansk PSE-standard, under
lagen DENAN (Electrical Appliance and Material Safety) och enligt direktiv från det japanska
ekonomi-, handels- och industridepartementet (METI).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
myFC visar sitt erbjudande för smartphoneintegration, LAMINA MAX, på CES i Las Vegas

myFC:s lösning för integration av bränsleceller i smartphones, LAMINA MAX, visades upp vid världens
största konsumentteknikmässa, CES i Las Vegas. Målet är full integration av bränsleceller i
smartphones, vilket ger smartphone-tillverkarna efterlängtade konkurrensfördelar och
konsumenterna lättnad från urladdade mobilbatterier.

myFC befriar elbilar och smartphones från väggbunden laddning på CES i Las Vegas

På CES i Las Vegas visar myFC upp företagets svar på tre globala frågeställningar:
• Hur kan man fördubbla räckvidden för en elbil, avgasfritt, till stöd för Agenda 2030-målen?
Svaret ryms i demon av den bränslecellsbaserade räckviddsförlängaren LAMINA REX.
•

Hur slipper man oron för ett urladdat mobilbatteri för all framtid? Med myFC:s integrerade
smartphonelösning LAMINA MAX eller JAQ Hybrid, företagets bränslecellsbaserade
powerbank. Det är bara att tillsätta ett bränslekort.
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•

Hur kan man på ett säkert sätt erbjuda vätgas on-the-go? Med LAMINA REX, LAMINA MAX
och JAQ Hybrid som alla producerar vätgas med enbart vatten, salt och ofarliga
reaktionskomponenter.

Det europeiska patentverket EPO avser godkänna nytt patent för myFC:s JAQ-system
Det europeiska patentverket EPO avser godkänna ett helt nytt patent för myFC. Patentet rör
företagets egenutvecklade system för bränslecellsladdaren JAQ Hybrid.

myFC höjer energinivån i företagets bränslekort efter kemitekniska genombrott

myFC höjer nyttoenerginivån i företagets PowerCards och erbjuder ett kort på upp till 31 000 Joule.
Det nya kortet är avsett för laddning av JAQ Hybrid, myFC:s bränslecellsbaserade powerbank. Det
befintliga bränslekortet på 17 000 Joule kommer att fasas ut över tid.

myFC får finansiering av Vinnova för fortsatt utveckling av bränsleceller

Horizon 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram, och leds av EU-kommissionen.
Programmet ger bidrag till banbrytande, högteknologiska innovationsprojekt. myFC har i hård
konkurrens passerat det första nålsögat för vidare finansiering genom Horizon 2020 och tilldelats en
halv miljon kronor av Vinnova.

Valberedningen föreslår Ann-Sofie Nordh till myFC:s styrelse

Valberedningen för myFC föreslår att Ann-Sofie Nordh väljs till styrelseledamot vid den kommande
årsstämman i myFC. Ann-Sofie Nordh är vice president och chef för Investor Relations på Sandvik AB
och har mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen i Stockholm och London.

myFC får sydafrikansk order på 2 000 JAQ Hybrid

myFC har tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal för företagets bränslecellsbaserade powerbank
JAQ Hybrid med Trenditrade 21, en franchisetagare i Nashuakoncernen. Samtidigt lägger Trenditrade
21 en första beställning på 2 000 enheter av JAQ Hybrid med tillhörande bränslekort.
Nashuakoncernen levererar smarta kontorslösningar till stora delar av Sub-Sahara.

myFC utvecklar smarta skal till smartphones, visar prototyp för Samsung Galaxy S10 vid
MWC Barcelona

myFC har beslutat utveckla ett smart smartphoneskal med bränsleceller. Skalet blir den första
kommersiella tillämpningen av LAMINA MAX, företagets plattform för bränslecellsintegration. Skalet
kommer att gå under namnet LAMINA INcase och tas fram i samarbete med premiumskaltillverkaren
Krusell. En prototyp av ett skal för Samsungs nya flaggskeppsmodell Galaxy S10 visas upp under
MWC Barcelona.

myFC avvecklar sin andel i samriskbolag och planerar ny struktur i Kina

myFC har beslutat att avveckla sin andel i myFC Asia, det samriskbolag som etablerades tillsammans
med Novel Unicorn 2016.

myFC föreslår företrädesemission om 56 MSEK för offensiva satsningar inom integration
av bränsleceller i smartphones och fordon

Styrelsen föreslår en partiellt garanterad företrädesemission om 56 miljoner kronor samt en
övertilldelningsoption om 14 miljoner kronor. Nyemissionen ska säkerställa en intensifierad satsning
på integration av myFC:s bränsleceller i smartphones, mobilskal och fordon. Extra bolagsstämma den
26 mars 2019 för godkännande av nyemissionen
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Finansiell översikt
Nettoomsättning och resultat
1 okt – 31 december 2018
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till 0,1 Mkr (0,0).
Rörelsens kostnader under fjärde kvartalet var -37,1 Mkr (-38,9). Det innebär att kostnaderna
minskat med 1,8 Mkr jämfört med fjärde kvartalet 2017. Dessa förändringar kan främst hänföras till:
•

•

•

•

Övriga externa kostnader har minskat med 3,9 Mkr jämfört med samma kvartal 2017.
Förklaringen är, att fjärde kvartalet 2017 belastades med samtliga kostnader gällande REX
projektet under 2017.
Personalkostnaderna för fjärde kvartalet 2018 har ökat med 3,8 Mkr jämfört med 2017.
Orsaken är att antalet fast anställd personal ökat med 8 personer jämfört med samma
period 2017.
Avskrivningarna har minskat, jämfört med samma period 2017. Detta kan hänföras till att
avskrivningarna under fjärde kvartalet 2017 blev oproportionellt stora till följ av att de
innefattade en stor del årsavskrivningar. Periodens avskrivningar var 6,9 Mkr (11,6).
Bolaget har beslutat att reservera ett belopp i koncernen på 6,2 Mkr avseende bolagets
samriskbolag med bolaget Novel Unicorn i Kina. Detta Joint Venture, som myFC äger 30% av,
startades i syfte att effektuera ordern myFC erhöll från Telling Communication i Kina.
Avsikten var att myFC skulle ges en större ägarandel, alltefter leveranserna till Telling
genomfördes. Telling-affären genererade mycket små intäkter och under december 2018
löpte avtalet med Telling ut. I och med detta finns det ingen anledning att fortsätta ha ett
samriskbolag med Novel Unicorn. En avveckling av samriskbolaget i Kina innebär ett
förbättrat kassaflöde för myFC och bolaget kan själv besluta om vilka satsningar man vill
göra på den kinesiska marknaden, som fortsättningsvis kommer att vara en stor och viktig
marknad för myFC. Utöver reservationen på 6,2 Mkr var myFC:s del av verksamheten i Kina
under Q4 2018 -0,2 Mkr (-3,0). Under 2017 redovisades hela årets förlust i
kinaverksamheten under fjärde kvartalet 2017.

Bolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet 2018 uppgick till -35,2Mkr (-38,7) inklusive
engångsposter om 6,2 miljoner kronor, och finansnettot för samma period var -0,0 Mkr (0,0).

1 januari – 31 december 2018
Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 577 Kkr (337). Försäljningen under året hänförs främst till
försäljningen av JAQ Hybrid till kunder i Kina och Japan.
Rörelsens kostnader under 2018 var -97,6 Mkr (-71,7). Ökningen från föregående år hänförs främst
till:
• Ökade externa kostnader med 12,6 Mkr till följd av att en större del av utvecklingsprojekten
kostnadsförs direkt istället för att aktiveras.
• Medelantalet anställda har ökat med 8 personer under 2018, vilket är en ökning med 57%
jämfört med 2017. Detta har medfört att personalkostnaderna ökat med 9,2 Mkr, och det
större antalet personal har även påverkat allmänna administrativa kostnader, som lokaler,
resor, IT, m.m.
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•

Reserveringen för nedskrivning av verksamheten i Kina, har medfört en kostnadsökning på
5,0 Mkr jämfört med 2017.

Bolagets rörelseresultat för 2018 uppgick till -91,2 Mkr (-68,4), och finansnettot för samma period
var -0,4 Mkr (-0,6).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till -26,3 Mkr (6,2). Under kvartalet har inga emissioner
genomförts och kassaflödet från den löpande verksamheten har under fjärde kvartalet 2018 uppgått
till -16,2 Mkr (-23,8).
På årsbasis är kassaflödet 20,7 Mkr (22,5). Under 2018 tog bolaget in 137 Mkr i nyemissioner, vilka
till största del utnyttjats i den löpande verksamheten samt till investeringar under 2018.
De immateriella anläggningstillgångarna har ökat med 6,9 Mkr (8,1) under kvartalet och under hela
2018 med 32,6 Mkr (29,4). Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar gäller generell
bränslecellutveckling, utveckling av bränsle samt fortsatt utveckling av JAQ-systemet.
Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella behov och finansiella ställning. Som meddelats
separat planerar bolaget genomföra en företrädesemission under andra kvartalet 2019 om 56
miljoner kronor med en övertilldelningsoption på 14 miljoner kronor.
Den sista december 2018 uppgick koncernens likvida medel till 51,9 Mkr (31,3).

Immateriella tillgångar
Koncernens immateriella tillgångar delas upp i olika utvecklingsprojekt som bolaget arbetar med eller
har arbetat med, samt koncernens patentportfölj om drygt 90 patent och patentansökningar,
varumärken och know-how. Detta kan exempelvis gälla utveckling av bränsleceller, laddare, bränsle
samt tillhörande komponenter såsom algoritmer, elektronik och gränssnitt.

Övriga fordringar
Det förskott som bolaget under hösten 2017 betalade till företaget NOTE i Kina på drygt 10 Mkr, har
omsatts i ett komponentlager hos NOTE och ingår i balansposten Varulager. Den 31 december 2018
uppgick lagret hos NOTE till 7,7 Mkr.

Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december 2018 till 175,1 Mkr (126,6). Soliditeten
uppgick den 31 december 2018 till 92,5 % (85,3).

Medarbetare
Antal anställda uppgick till 25 (19) personer vid utgången av perioden.

Moderbolaget
myFC Holding AB är moderbolag i koncernen. Bolagets koncernledning är anställda i myFC Holding
AB och moderbolaget fakturerar myFC AB för den tid koncernledningen arbetar i myFC AB.
Nettointäkten i moderbolaget ökade till 11,3 Mkr (7,9) för helåret 2018. Anledningen till ökningen är
att antalet anställda i moderbolaget ökat med 3,3 personer (70 %) i genomsnitt under 2018.
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Rörelsens kostnader var för helåret 2018 -83,3 Mkr (-11,0). Den stora ökningen hänför sig till att
bolaget från och med 2018 beslutat att kostnadsföra de aktieägartillskott om 74,2 Mkr (53,3) som
moderbolaget betalar till myFC AB. Detta är ett normalt förfarande för koncerner som arbetar med
aktieägartillskott till helägda dotterbolag. Personalkostnaderna för helåret har ökat med ca 45 % till
15,7 Mkr (10,8). Övriga externa kostnader har minskat med 3,3 Mkr jämfört med 2017, till följd av att
bolaget minskat sitt utnyttjande av externa konsulter.
myFC Holdings resultat påverkas också av reserveringen på 11,0 Mkr gällande det samriskägda bolag
som myFC har tillsammans med Novel Unicorn i Kina och som beskrivits under rubriken
Nettoomsättning och Resultat ovan.

Övrigt
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
myFC:s väsentliga affärsrisker består framför allt av tekniska risker som påverkar kommande
produktlanseringar, risk för att inte kunna öka produktionskapaciteten tillräckligt snabbt för att möta
marknadens efterfrågan, förändringar i affärsklimatet generellt eller på vissa marknader, svårigheter
att attrahera och behålla kompetent personal, kapitalrisker samt valutarisker i mindre omfattning.
För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till myFC:s
årsredovisning och prospekt som finns att tillgå på myFC:s hemsida, www.myfc.se

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kalendarium
26 mars 2019
31 maj 2019
11 juni 2019
26 juli 2019
25 oktober 2019

Extra bolagsstämma
Delårsrapport januari – mars 2019´
Årsstämma 2019
Delårsrapport januari – juni 2019
Delårsrapport januari – september 2019
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Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor.

Stockholm den 22 februari 2018

Styrelsen
myFC Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, VD
+ 46 70 656 20 07
björn.westerholm@myfc.se

Ulf Henning, CFO
+46 70 555 35 54
ulf.henning@myfc.se

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:05 CET.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning för koncernen
kSEK

okt-dec 2018 okt-dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

110
1 633
88

0
191

577
5 556
286

337
2 978

Summa rörelseintäkter

1 831

191

6 419

3 315

Rörelsens kostnader
Råvaror, förnödenheter och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Andel i intresseföretags resultat efter skatt
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

0
-14 556
-8 640
-6 900
-6 417
-540
-37 053

-900
-18 454
-4 795
-11 605
-3 000
-118
-38 872

0
-42 948
-28 022
-17 741
-7 961
-899
-97 570

-1 781
-30 368
-18 825
-17 656
-3 000
-56
-71 686

Rörelseresultat

-35 222

-38 681

-91 150

-68 371

-1

-38

-435

-598

-35 223

-38 719

-91 585

-68 969

-3

-

-3

-

-35 226

-38 719

-91 589

-68 969

-0,51
na

-1,12
na

-1,63
na

-2,25
na

69 287

34 436

56 206

30 633

Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie
före utspädning (kr)
efter utspädning (kr)
Genomsnittligt antalet utestående aktier vid
rapportperiodens utgång före
utspädning (i tusental)
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Balansräkning för koncernen
kSEK

31-dec-18

31-dec-17

110 754

93 749

8 883

3 483

-

5 331

119 636

102 563

11 092

-

-

8 984

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Förskott till leverantör
Kundfordringar

0

218

216

-

Övriga fordringar

3 558

4 143

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 235

1 265

Likvida medel

51 933

31 276

Summa omsättningstillgångar

69 033

45 886

188 670

148 449

4 083

2 028

512 528

377 208

Aktuella skattefordringar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat

-252 655

-183 686

Periodens förlust

-91 589

-68 969

Summa eget kapital

172 368

126 580

-

926

9 668

15 826

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld

-

25

Övriga skulder

1 431

594

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 203

4 498

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

16 302

21 869

188 670

148 449
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital
inklusive
årets resultat

2 028

377 208

-183 686

-68 969

-68 969

68 969

2 055

144 867

146 922

-9 546

-9 546

kSEK

2017-12-31
Disposition enligt årsstämman
Kontant nyemission
Emissionskostnad
Periodens resultat
2018-12-31

4 083

Årets
Summa
resultat eget kapital

-91 589
172 367

512 528

-252 655

-91 589

okt-dec 2018 okt-dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-16 205

-23 765

-75 694

-45 187

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 007

-8 829

-40 100

-40 194

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-93

38 790

136 451

107 832

-26 305

6 196

20 657

22 451

Likvida medel vid periodens början

78 238

25 080

31 276

Likvida medel vid periodens slut

51 933

31 276

51 933

Periodens kassaflöde
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0

-91 589

Rapport över kassaflöden för koncernen
kSEK

126 581

8 825
31 276

Resultaträkning för moderbolaget
okt-dec 2018 okt-dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

2 401

11 322
104

7 922

Övriga intäkter

2 358
87

Summa rörelseintäkter

2 445

2 401

11 426

7 922

-1 009
-4 171

-3 427

-4 789
-15 741

-8 121

kSEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Externa kostnader
Personalkostnader

-3 211

Aktieägartillskott till dotterbolag

-74 169

Rörelseresultat

-76 904

-4 238

0

-11

-10 825

-74 169
-83 273

-11 024

-342

-318

Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Nedskrivningar i intressebolag

-10 961

Resultat efter finansiella poster

-87 865

-4 249

-94 576

-11 342

-

-

-

-

-87 865

-4 249

-94 576

-11 342

Skatt
Periodens resultat *

-10 961

* Resultatet i moderbolaget har under perioden belastats med en kostnad hänförlig till, under året, skickade aktieägartillskott till
dotterbolaget om 74,2 mkr.
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Balansräkning för moderbolaget
kSEK

31-dec-18

31-dec-17

193 262

193 262

0

8 331

193 262

201 593

128 956

99 533

711

2

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andelar i intresseföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordran på koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

279

136

42 664

21 764

Summa omsättningstillgångar

172 609

121 435

Summa tillgångar

365 871

323 028

4 083

2 028

Överkursfond

472 728

337 406

Balanserat resultat

-21 650

-10 308

Periodens förlust

-94 576

-11 342

Summa eget kapital

360 585

317 784

Leverantörsskulder

512

1 120

Övriga skulder

949

888

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 825

3 236

Summa kortfristiga skulder

5 286

5 243

365 871

323 028

Likvida medel

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Rapport över förändringar i Moderbolagets eget kapital
kSEK

2017-12-31

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital
inklusive
årets resultat

2 028

337 407

-10 308

-11 342

317 785

-11 342

11 342

0

Omföring av föregående års resultat
Kontant nyemission

2 055

Emissionskostnad

144 867

146 922

-9 546

-9 546

Periodens resultat
2018-09-30

4 083

Årets
Summa
resultat eget kapital

-94 576

-94 576
360 585

472 727

-21 650

-94 576

okt-dec 2018 okt-dec 2017

Helår 2018

Helår 2017

Nyckeltal
kSEK

Nettoomsättning. Kkr

110

0

577

337

Rörelsemarginal, %

neg

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

neg

Eget kapital per aktie, kr
Soliditet, %
Antalet anställda vid periodens slut

2,5

3,7

2,5

3,7

91,4

85,3

91,4

85,3

25

19

25

19

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:05 CET.

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller. myFC
utvecklar teknologi där batterier och bränsleceller samexisterar och som laddas med ett
grönt, vätgasskapande bränsle bestående av vatten, salt och reaktionskomponenter.
Företagets erbjudande LAMINA MAX, LAMINA INcase och JAQ Hybrid riktar sig mot
smartphoneindustrin medan LAMINA REX vänder sig till fordonsindustrin. myFC grundades
2005 och noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
För mer information, besök www.myfcpower.com
Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: +46 (0) 738 09 33 83
Certified Advisor:
Avanza Bank
E-mail: corp@avanza.se
Telefon: +46 (8) 409 421 20
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