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Delårsrapport januari - mars 2018 

Väsentliga händelser januari - mars 

l MyFC medverkar vid CES i Las Vegas och Mobile World Congress i Barcelona 

l MyFC förutspår att bränsleceller blir ett reellt alternativ till batterier i energitäthet och 
kostnad de närmaste åren 

l MyFC mottar och levererar sin första kommersiella order för JAQ Hybrid 

l Tre nyckelpatent beviljade i Indien och Sverige  

l MyFC förstärker koncernledningen med Sebastian Weber som Chief Technology 
Integration Officer 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

l MyFC föreslår företrädesemission om 75 miljoner kronor för offensiva satsningar inom 
bränslecellsintegration och kallar till extra Bolagsstämma 

l Jörgen Lantto föreslås bli ny ordförande i myFC och Per Svantesson föreslås som ny 
styrelseledamot 

l MyFC presenterar förändrad strategi som resultat av strategisk översyn 
 

 
Q1 2018 Q1 2017 Helår 2017 

Nettoomsättning, Kkr  180 310 337 
Rörelsemarginal, %  neg neg neg 
Eget kapital per aktie, kr  4,4     3,7 4,1 
Soliditet, %  88,5 91,1 85,3 
Medelantal anställda  17 11 14 
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VD har ordet 
 
Vårt första kvartal 2018 har präglats av ett intensivt strategiskt och operativt arbete. 
 
Strategiskt arbete: Tidigt under kvartalet kommunicerade vi resultatet av vårt arbete med att jämföra 
egenskaperna med vår bränslecellsteknologi jämfört med batterier. Detta arbete har stärkt oss i vår 
uppfattning att vår teknologi har egenskaper som gör den till ett realistiskt komplement till batterier 
med hänsyn tagen till en smartphones industridesign, energiprestanda, vikt och tillverkningskostnad. 
 
Som aviserat i bokslutskommunikén för 2017 har vi genomfört en strategisk översyn över bolagets 
framtida affärsmodeller och hur vi bäst kan ta våra teknologier till marknaden parallellt med JAQ Hybrid. 
Inom ramen för detta har vi kartlagt vår teknologi och hur den står sig mot bl. a alternativa 
energilösningar, konkurrenter, affärsmodeller, och erbjudande till kunder. Vi har också gjort en 
uppskattning av det potentiella värdet av vårt erbjudande i de olika vertikalerna vi jobbar med. 
 
Detta har medfört att vi formulerat en förändrad strategi avseende våra framtida prioriteringar. Den 
kommunicerades efter kvartalets utgång, den 17 april 20181. 
 
Sammanfattningsvis innebär den reviderade strategin att vi utöver försäljning av vår egen JAQ Hybrid 
accelererar integrationen av myFC:s bränslecellsteknologi i mobila enheter, som smartphones och 
powerbanks. Vi fortsätter även satsningen mot fordonsindustrin som vi påbörjade under 2017. Skälet till 
den reviderade strategin är att vi ser möjlighet att adressera en mångfalt större marknad för bolagets 
bränsleceller i konsumentprodukter genom att även integrera vår teknologi i andra tillverkares 
smartphones och powerbanks Den reviderade strategin drar också nytta av möjliga synergieffekter 
avseende kundernas investeringar i forskning och utveckling, marknadsföring och försäljning. Denna 
affärsmodell bedöms ha potential att snabbare öka penetrationen av myFC:s bränslecell i kommersiellt 
lanserade enheter. 
 
Det är denna reviderade strategi som föranleder den företrädesemission vi föreslog den 9 april 2018, och 
som vi fattar beslut om vid den extra bolagsstämman den 9 maj 2018. 
 
På den operativa sidan: Vårt utvecklingsarbete har fortsatt utan avmattning, med teknisk justering och 
trimning av JAQ Hybrid. Vi har även fortsatt det tekniska utvecklingsarbetet avseende integration av 
bränsleceller i smartphones, samt fortsatt utvecklingen av vår grundteknologi med syfte att öka 
kapaciteten och kvaliteten i våra bränslelösningar. Vårt forskningsprojekt LAMINA REX, 
räckviddsförlängaren för elbilar, löper på i enlighet med plan och vi planerar att presentera en 
demonstration av en prototyp av LAMINA REX integrerad i en kommersiell elbil under året. Vi har också 
arbetat med att förstärka organisationen i enlighet med vår nya strategi, genom att rekrytera 
nyckelmedarbetare. Ett exempel på detta är rekryteringen av Sebastian Weber, som blir ansvarig för vår 
satsning på integration av bränsleceller i smartphones och vår etablering i Malmöregionen. 
 
Externa leveranser: Under kvartalet mottog vi vår första kommersiella order för JAQ Hybrid från 
Huangdou e-commerce, och genomförde leveransen av densamma. Dialogen med Huangdou e-

																																																								
	
1	https://myfcpower.com/sv/cision/news/55FBD389722335CF.	
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commerce är fortsatt aktiv. Vårt arbete med att omvandla vårt gällande ramavtal till ordrar från Telling 
fortsätter likaså. Våra säljaktiviteter gentemot mobiloperatörer och mobildistributörer globalt fortsätter, 
och vi har aktiva diskussioner i flera marknader. Vi har medverkat vid de två stora mässorna CES och 
Mobile World Congress. Intresset från framför allt powerbanktillverkare har varit gott. En observation är 
att fordonsindustrin i allt högre grad närvarar vid dessa mässor för att utvärdera alternativa 
energilösningar till framtidens fordon. Vi har därför haft tillfälle och möjlighet att prata om LAMINA REX 
med både biltillverkare och teknikföretag som levererar teknik och system till biltillverkarna. 
 
Vår ekonomi: Kvartalets intäkter utgörs av den första leveransen till Huangdou e-commerce. Våra 
kostnader under kvartalet har varit högre än under motsvarande kvartal förra året. Detta beror främst på 
våra satsningar på forsknings- och utvecklingsprojekt. Dels kostnadsför vi projektet för LAMINA REX 
löpande, dels har vi ökat antalet anställda med 50 procent med målsättningen att knyta vital kompetens 
hårdare till bolaget, och samtidigt gradvis minska konsultandelen. Våra avskrivningar är högre än 
föregående år, men i linje med vår avskrivningsplan. 
 
Sammanfattningsvis ser jag tillbaka på Q1 2018 som ett kvartal då vi tog många viktiga steg. Vår första 
leverans av JAQ Hybrid är genomförd och vi har ombesörjt vår tekniska basutveckling på ett 
tillfredsställande sätt. Intresset för våra produkter och vår teknologi bland potentiella kunder har tagit 
fart. Jag ser nu fram emot att fortsätta att sälja JAQ Hybrid och samtidigt marknadsföra de underliggande 
tekniska komponenterna och alla fördelarna med vår patenterade teknik till smartphonevärlden, 
powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin, uppbackad av en unik och världsledande 
teknik, en stark kassa som möjliggör satsningar framåt, och ett starkt team som kan exekvera enligt plan. 
 
 
På återhörande, 
 
 
Björn Westerholm 
VD myFC 
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Väsentliga händelser under första kvartalet 
 
MyFC medverkar vid CES i Las Vegas och Mobile World Congress i Barcelona 
Under det första kvartalet 2018 medverkade myFC både vid världens största konsumentelektronikmässa, 
CES i Las Vegas, och världens största telekommässa, Mobile World Congress. På plats förevisades JAQ 
Hybrid, världens minsta bränslecellsladdare, och LAMINA REX, utvecklingsprojektet gentemot 
elfordonsundustrin. 
 
MyFC förutspår att bränsleceller blir ett reellt alternativ till batterier i energitäthet och 
kostnad de närmaste åren 
MyFC konstaterar att dess bränslecellsteknologi nu nått en punkt i utvecklingen där prestandan ökar och 
kostnaden minskar så fort att den i närtid förutspås bli direkt jämförbar med batteriteknologin. 
Jämförelsen görs på batteridrivna bärbara prylar som smartphones. MyFC har studerat tre huvudsakliga 
egenskaper: energi per volym (energy density), energi per vikt (specific energy), och tillverkningskostnad. 
Det är myFC:s egen bränslecell LAMINA och dess tillhörande bränsle som ligger till grund för analysen, 
tillsammans med externa branschestimat för batteriutveckling. Uppskattningen är att LAMINA med 
tillhörande bränsle kommer att överträffa litiumjonbatterier vad gäller energi per volym och vikt senast 
år 2020, samt att tillverkningskostnaden för att tillverka LAMINA och dess bränsle kan bli lägre än 
motsvarande för batteritillverkning inom 3–5 år.  
 
MyFC mottar och levererar sin första kommersiella order för JAQ Hybrid 
MyFC kommunicerade den 6 februari den första ordern på bränslecellsladdaren JAQ Hybrid. Den 28 mars 
genomfördes leveransen till kunden, Huangdou e-commerce. Den första avropsordern var på 500 
enheter. Båda parterna planerar för ytterligare order under året som kommer, och Huangdous avsikt är 
att sälja 30 000 JAQ Hybrid under året. Det initiala ordervärdet överskred inte en halv miljon kronor. 
 
Tre nyckelpatent beviljade i Indien och Sverige  
Det indiska patentverket har godkänt ytterligare en patentansökan för myFC. Patentet inkluderar den 
unika konstruktion som är nyckeln till myFC:s tunna och högeffektiva PEM-bränslecell LAMINA, 
ryggraden i företagets hybridplattform. 
 
Det svenska Patent- och registreringsverket har i sin tur godkänt två patent för myFC:s unika och 
egenutvecklade flytande vätgasbränsle. De båda lösningarna kontrollerar och styr den kemiska 
reaktionen, vilket i sin tur gör det möjligt att hantera, certifiera och transportera bränslet på ett enkelt 
och effektivt sätt. 
 
MyFC förstärker koncernledningen med Sebastian Weber som Chief Technology Integration 
Officer 
MyFC stärker organisationen med Sebastian Weber. Han får rollen som Chief Technology Integration 
Officer, och därmed det huvudsakliga ansvaret för ett av företagets fyra kärnområden: full integration av 
myFC:s teknologi i smartphones. Sebastian Weber har lång erfarenhet från mobilindustrin, bland annat 
från Ericsson och Fingerprint Cards. Han har varit starkt bidragande till att bygga både teknik och 
organisationen för integration i mobiler på Fingerprint Cards, från första kund till volymverksamhet.  
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Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
MyFC föreslår företrädesemission om 75 miljoner kronor för offensiva satsningar inom 
bränslecellsintegration och kallar till extra Bolagsstämma den 9 maj 
Styrelsen i myFC Holding AB föreslår en företrädesemission om högst 75 miljoner kronor samt en 
övertilldelningsoption för styrelsen att öka nyemissionens belopp med upp till 25 miljoner kronor. 
Emissionskursen är 3 kronor per aktie. Vid full teckning av Nyemissionen samt fullt utnyttjande av 
övertilldelningsoptionen kan myFC således tillföras 100 miljoner kronor före emissionskostnader. 
Nyemissionen är säkerställd genom garantiförbindelser till ett belopp av 50 miljoner kronor. 
 
Förslaget till nyemissionen, som även innefattar förslag om ändring av bolagsordningen, kommer att 
framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma den 9 maj 2018. 
 
Jörgen Lantto föreslås bli ny ordförande och Per Svantesson ny styrelseledamot för myFC 
Jörgen Lantto föreslås väljas till ny styrelseordförande i myFC vid den extra bolagsstämman den 9 maj 
2018. Jörgen Lantto var tidigare VD i Fingerprint Cards AB, som under Jörgen Lanttos ledning etablerade 
en världsledande position inom fingertryckssensorer.  
 
Per Svantesson föreslås väljas till ny styrelseledamot i myFC vid den ordinarie bolagsstämman den 15 
juni. Per Svantesson är COO för det italienska elsportbilsföretaget Automobili Pininfirina, och har en 
bakgrund från Volvo och elbilsföretaget Nevs. 
 
MyFC presenterar förändrad strategi som resultat av strategisk översyn 
MyFC informerade i samband med bokslutskommunikén 2017 marknaden om en pågående strategisk 
översyn av bolagets affärsmodell. Styrelsen har nu formulerat en reviderad strategi som ett resultat av 
denna översyn.  
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Finansiell översikt 
Nettoomsättning och resultat 

1 januari – 31 mars 2018 
Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 uppgick till 0,2 Mkr (0,3). Intäkterna kan hänföras till den 
första kommersiella leveransen av JAQ Hybrid som genomfördes i mars 2018 till Huangdou e-commerce i 
Kina.  
 
Rörelsens kostnader under kvartalet var -20,1 Mkr (-10,7). Fokus under första kvartalet har varit att 
säkerställa leverans till Huangdou och att producera JAQ Hybrid och relaterade bränslekort. Samtidigt 
med detta fortsätter arbetet i de olika utvecklingsprojekt bolaget arbetar med.  
 
Jämfört med motsvarande period 2017 har våra operativa kostnader ökat. Ökningen hänförs främst till: 

• Övriga externa kostnader har ökat med 5,7 Mkr jämfört med Q1 2017, vilket beror till stor del på 
att vi tillsvidare kostnadsför hela LAMINA REX projektet tills det att bolaget har en kommersiell 
plan för projektet. Vi har dessutom ökat antalet konsulter och fast anställd personal med näst 
intill det dubbla, vilket innebär ökade kringkostnader i form av lokaler, IT, resor m.m. 

• Antal fast anställda personer har ökat med 6 personer (50%) jämfört med Q1 2017, vilket 
förklarar kostnadsökningen på 56%.  Målsättningen med rekryteringarna är att knyta vital 
kompetens hårdare till bolaget och samtidigt gradvis minska konsultandelen. 

• Projektkostnader varierar beroende på vilken fas ett projekt befinner sig i, därav de höga 
kostnaderna under fjärde kvartalet 2017 och delar av första kvartalet 2018. Bolaget arbetar 
konstant med att minska kostnaderna utan att det ska ge negativa effekter på 
utvecklingsprojekten. 

• Avskrivningarna har ökat, jämfört med Q1 2017, men följer den avskrivningsplan som bolaget 
har. Periodens avskrivningar var 3,6 Mkr (2,0). 

• MyFC:s del av verksamheten i Kina som drivs tillsammans med Novel Unicorn i Kina var under 
Q1 2018 drygt 0,4 Mkr (0,5). Under kvartalet har bolaget även tagit en engångskostnad på ca 0,4 
Mkr för kinaverksamheten.  

 
Bolagets rörelseresultat för första kvartalet 2018 uppgick till -19,0 Mkr (-8,3), och finansnettot för 
samma period var 0,1 Mkr (-0,2). 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet under första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (16,8). Under kvartalet har pengarna för den 
riktade nyemission som genomfördes i början av januari mot Skandia Fonder och Handelsbanken Fonder 
betalts ut till bolaget, vilket inneburit ett tillskott på 50 Mkr.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten har uppgått till -14,9 Mkr (-5,2) och för 
investeringsverksamheten till -15,5 Mkr (-4,5). De immateriella anläggningstillgångarna har ökat med 
12,7 Mkr under kvartalet och gäller fortsatt utvecklingen av JAQ systemet, generell bränslecellutveckling, 
utveckling av bränsle samt projektet för integration av bränslecell i mobila enheter. 
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Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella behov och finansiella ställning. Skulle behov av ytterligare 
kapitaltillskott uppstå är styrelsens bedömning att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa 
framtida finansiering. Den 9 maj 2018 hålls en extra bolagsstämma där ett av förslagen från styrelsen är 
att bolaget ska genomföra en företrädesemission på 75 Mkr med en övertilldelningsoption på 25 Mkr. 
Fullt tecknat ger detta 100 Mkr till bolaget före emissionskostnader. 

Den sista mars 2018 uppgick koncernens likvida medel till 50,6 Mkr (25,7).  

Immateriella tillgångar 

Koncernens immateriella tillgångar delas upp i olika utvecklingsprojekt bolaget arbetar med eller har 
arbetat med; samt koncernens patentportfölj om närmare 90 patent och patentansökningar, 
varumärken och know-how. Detta kan till exempelvis gälla utveckling av bränsleceller, laddare, bränsle 
samt olika applikationer där de olika delarna ingår. 

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter och övriga fordringar  

Under hösten 2017 betalade bolaget ett förskott till strategisk leverantör i Kina på drygt 10 Mkr. 
Förskottet gällde materialinköp för produktion av JAQ Hybrid. Förskottet kommer att minskas successivt i 
och med att vi fortsätter leverera JAQ Hybrid. Den 31 mars uppgick förskottet till 9 Mkr. 

Eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 158,3 Mkr (103,1). Soliditeten uppgick den 31 
mars 2018 till 88,5 % (91,1).  

Medarbetare 

Antal anställda uppgick till 17 (11) 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.  

 

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 som finns att tillgå på myFC:s hemsida, www.myfc.se 

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

 

Kalendarium 

• 9 maj 2018  Extra bolagsstämma  
• 15 juni 2018  Årsstämma 2018 
• 27 juli 2018  Delårsrapport januari – juni 2018 
• 26 oktober  Delårsrapport januari – september 2018 
• 22 februari  Bokslutskommuniké 2018 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 

 
Stockholm den 27 april 2018 

Styrelsen 

myFC Holding AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Björn Westerholm, VD      Ulf Henning, CFO 
+ 46 70 656 20 07      +46 70 555 35 54 
björn.westerholm@myfc.se      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 27 april 2018 kl. 07:55 CET.   
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Finansiella rapporter 

 Resultaträkning för koncernen 
kSEK 

  

jan-mar 2018 jan-mar 2017 Helår 2017 

  
    

Rörelsens intäkter 
 

    
Nettoomsättning  

 
180 310 337 

Aktiverat arbete för egen räkning 
 

1 017 2 009 2 978 
Övriga rörelseintäkter   1 14  0 
Summa rörelseintäkter  1 197 2 332 3 315   

  
  

Rörelsens kostnader 
 

  
  

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror 
 

0 -881 -1 781 
Övriga externa kostnader 

 
-9 443 -3 752 -30 368 

Personalkostnader 
 

-6 282 -4 031 -18 825 
Övriga rörelsekostnader 

 
 0 0 -56 

Avskrivningar 
 

-3 639 -2 017 -17 656 
Andel i intresseföretags resultat efter skatt  

 
-794 0 -3 000 

Summa rörelsekostnader   -20 158 -10 682 -71 686 
Rörelseresultat  -18 961 -8 349 -68 371   

  
  

Resultat från finansiella poster 
 

  
  

Finansnetto   -80 -188 -598 
Resultat efter finansiella poster  -19 040 -8 537 -68 969   

  
  

Skatt    0 0 0 
Periodens resultat   -19 040 -8 537 -68 969   

  
  

Resultat per aktie 
 

  
  

före utspädning (kr) 
 

-0,65 -0,38 -2,25 
efter utspädning (kr) 

 
na na na   
  

  

Antalet utestående aktier vid rapportperiodens 
utgång 

 
  

  

före utspädning (i tusental) 
 

35 850 27 525 30 633 
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Balansräkning för koncernen 

kSEK   31-mar-18 31-mar-17 31-dec-17 

 
Tillgångar 

 
  

  

Anläggningstillgångar   
  

Immateriella anläggningstillgångar 
 

103 419 79 889 93 749 

Materiella anläggningstillgångar 
 

5 395 2 482 3 483 

Andelar i intresseföretag 
 

4 536 0 5 331 

Summa anläggningstillgångar   113 351 82 371 102 563   
  

  

Omsättningstillgångar 
 

  
  

Varulager 
 

0 370 0 

Kundfordringar 
 

179 365 218 

Aktuella skattefordringar 
 

92 205 1 265 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 042 744 8 984 

Övriga fordringar  
 

12 456 3 464 4 143 

Likvida medel 
 

50 582 25 672 31 276 

Summa omsättningstillgångar   64 352 30 819 45 886 

Summa tillgångar  177 703 113 190 148 449   
  

  

Eget kapital och skulder 
 

  
  

  
  

  

Eget kapital 
 

  
  

Aktiekapital 
 

2 194 1 634 2 028 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

426 716 293 666 377 208 

Balanserat resultat 
 

-252 655 -183 686 -183 686 

Periodens förlust   -19 040 -8 538 -68 969 

Summa eget kapital  157 214 103 076 126 580 
      
Långfristiga skulder      

Övriga långfristiga skulder   0 648 0 

Summa långfristiga skulder  0 648 0   
  

  

Kortfristiga skulder 
 

  
  

Skulder till kreditinstitut 
 

648 1 111 926 

Checkräkningskredit 
 

0 1 830 0 

Leverantörsskulder 
 

14 943 3 342 15 826 

Aktuell skatteskuld 
 

0 0 25 

Övriga skulder 
 

742 362 594 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 156 2 820 4 498 

Summa kortfristiga skulder   20 489 9 465 21 869 

Summa eget kapital och skulder  177 703 113 190 148 449 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  

kSEK 

  Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat 

Periodens 
resultat 

Summa eget 
kapital 

2017-12-31 
 

2 028 377 208 -183 686 -68 969 126 581 

Omföring av föregående års resultat 
   

-68 969 68 969 0 

Kontant nyemission 
 

166 49 834 
  

50 000 

Emissionskostnad 
  

-325 
  

-325 

Periodens resultat         -19 040 -19 040 

2018-03-31 
 

2 194 426 716 -252 655 -19 040 157 214 

 
 

Rapport över kassaflöden för koncernen  

kSEK 

  

jan-mar 2018 jan-mar 2017 Helår 2017 

  
  

  

  
  

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14 870 -5 181 -45 187   
  

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -15 500 -4 530 -40 194   
  

  

Finansieringsverksamheten 
 

  
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  49 675 26 558 107 832   
  

  

Periodens kassaflöde 
 

19 305 16 847 22 451 
  

  
  

Likvida medel vid periodens början   31 276 8 825 8 825 

Likvida medel vid periodens slut  50 581 25 672 31 276 
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Resultaträkning för moderbolaget 

kSEK 

  

jan-mar 2018 jan-mar 2017 Helår 2017 

  
  

  
Rörelsens intäkter 

 
  

  

Nettoomsättning  
 

2 837 1 466 7 922 

Övriga intäkter   16  0  0 

Summa rörelseintäkter   2 853 1 466 7 922   
  

  

Rörelsens kostnader 
 

  
  

Externa kostnader 
 

-1 242 -715 -8 121 

Personalkostnader   -3 553 -1 662 -10 825 

Rörelseresultat  -1 941 -911 -11 024   
  

  

Resultat från finansiella poster 
 

  
  

Finansnetto   -3 0 -318 

Resultat efter finansiella poster  -1 945 -911 -11 342   
  

  

Skatt    0 0 0 

Periodens resultat   -1 945 -911 -11 342 
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Balansräkning för moderbolaget  

kSEK 

  

31-mar-18 31-mar-17 31-dec-17 

  
  

  

Tillgångar 
 

  
    

  
  

Anläggningstillgångar 
 

  
  

Andelar i dotterföretag 
 

209 564 140 137 201 594 

Andelar i intressebolag   8 331 140 137 201 594 

Summa anläggningstillgångar  217 895 140 137 201 594   
  

  

Omsättningstillgångar 
 

  
  

Fordran på koncernföretag 
 

110 217 89 454 99 533 

Övriga fordringar 
 

138 0 2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 178 0 136 

Likvida medel 
 

41 666 20 914 21 764 

Summa omsättningstillgångar   152 200 110 368 121 435 

Summa tillgångar  370 095 250 505 323 028   
  

  

Eget kapital och skulder 
 

  
  

  
  

  

Eget kapital 
 

  
  

Aktiekapital 
 

2 194 1 634 2 028 

Överkursfond 
 

386 915 253 865 337 407 

Balanserat resultat 
 

-21 650 -10 308 -10 308 

Periodens förlust   -1 945 -911 -11 342 

Summa eget kapital  365 514 244 280 317 785 
      

Kortfristiga skulder 
 

  
  

Leverantörsskulder 
 

555 91 1 120 

Skulder till koncernföretag 
 

0 3 677 0 

Övriga skulder 
 

735 272 888 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 290 2 184 3 236 

Summa kortfristiga skulder   4 581 6 224 5 243 

Summa eget kapital och skulder  370 095 250 505 323 028 
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Rapport över förändringar i Moderbolagets eget kapital  
kSEK   Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital 
inklusive 
årets resultat 

Årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

2016-12-31 
 

2 028 337 407 -10 308 -11 342 317 785 

Omföring av föregående års resultat 
  

 
-11 342 11 342 0 

Kontant nyemission 
 

166 49 834 
  

50 000 

Emissionskostnad 
  

-325 
  

-325 

Periodens resultat         -1 945 -1 945 

2017-03-31 
 

2 194 386 915 -21 650 -1 945 365 514 

 
 

Nyckeltal 

kSEK 

  

jan-mar 2018 jan-mar 2017 Helår 2017 

Nettoomsättning. Kkr 
 

180 310 337 

Rörelsemarginal, % 
 

neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % 
 

neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr 
 

4,4 3,7 4,1 

Soliditet, % 
 

88,5 91,1 85,3 

Antalet anställda vid periodens slut 
 

17 11 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 27 april 
2018 kl. 07:55 CET.   

Om myFC 

MyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna 
energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med 
företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i 
fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och 
batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk.  
MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på 
NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Avanza Bank. 
För mer information, besök www.myfcpower.com 


