Delårsrapport januari – mars 2019

myFC | Delårsrapport
januari – mars 2019
Sid 1

Väsentliga händelser januari – mars
l myFC höjer energinivån i företagets bränslekort efter kemitekniska genombrott
l myFC får sydafrikansk order på 2 000 JAQ Hybrid
l myFC utvecklar smarta skal till smartphones
l myFC beslutar om en företrädesemission om upp till 56 MSEK för offensiva
satsningar inom integration av bränsleceller i smartphones och fordon
l myFC avvecklar sin andel i samriskbolag och planerar ny struktur i Kina
l myFC får beställning av JAQ Hybrid från svenska distributören RLVNT
l myFC och kinesiska elbiltillverkaren Hozon Auto i förstudie för LAMINA REX
l myFC och Gränges AB påbörjar gemensamt utvecklingsprojekt för LAMINA REX

Väsentliga händelser efter periodens utgång
l myFC:s styrelse och koncernledning deltar i nyemissionen
l myFC får tilläggsorder av JAQ Hybrid från Japan
l myFC:s nyemission inbringar 40 miljoner kronor
l myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny VD och koncernchef
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VD har ordet
Årets första kvartal präglades i stor utsträckning av beslutet att genomföra en företrädesemission,
även om emissionen blev färdig först efter periodens utgång.
Vi kan konstatera att emissionsresultatet inte motsvarade styrelsens förväntningar. Jag har därför
fått i uppdrag av styrelsen att omgående genomföra en strategisk översyn över bolaget, dess
produkter och utvecklingsprojekt. Detta arbete är i full gång och jag kommer att delge mina första
slutsatser i tid för årsstämman den 11 juni.
Jag vill redan nu beskriva mina första intryck, utan att för den skull föregripa resultatet av den
pågående översynen. Häri finns också anledningarna till att jag med glädje och stolthet accepterade
uppdraget som vd för myFC.
1. Det finns få områden som just nu är så spännande och så aktuella som bränsleceller. Intresset för
bränslecellsteknologin och hur den kan lösa våra samhällsutmaningar är enormt. Inom myFC finns
människor som har arbetat med bränslecellsteknik under lång tid och som har både bred och djup
kompetens. Detta är vårt utgångsläge.
2. Ett bolag som myFC måste vara målmedvetet och strategiskt inriktat på starka samarbeten. Det är,
i stor utsträckning, vilka samarbetspartners vi väljer att knyta till oss som kommer att avgöra hur
framgångsrika vi är. Här kommer jag att lägga en stor del av min uppmärksamhet.
3. Slutligen kan jag skriva under på att myFC är starkt präglat av sin innovationskultur – av impulsen
att inte nöja sig utan att hela tiden driva utvecklingen framåt. Det finns många bevis på hur detta
synsätt genomsyrat utvecklingen ända sedan den första tiden på KTH. Det är en styrka vi ska ta
tillvara på, och en värdegrund vi håller på att formulera och renodla.
Jag ser fram emot att återkomma med mer information i takt med att vår strategiska översyn
fortlöper.
På återhörande,
Peter Friedrichsen
VD myFC
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Väsentliga händelser under första kvartalet
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 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.

myFC beslutar om en företrädesemission om upp till 56 MSEK för offensiva satsningar
inom integration av bränsleceller i smartphones och fordon

Företaget genomför en partiellt garanterad företrädesemission för att säkerställa en intensifierad
satsning på integration av myFC:s bränsleceller i smartphones, mobilskal och fordon.

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 får beställning av JAQ Hybrid från svenska distributören RLVNT

myFC har tecknat ett icke-exklusivt distributionsavtal för företagets bränslecellsbaserade powerbank
JAQ Hybrid med den svenska lifestyle-distributören RLVNT. Den första ordern är på 2 000 enheter av
JAQ Hybrid med tillhörande bränslekort.

myFC och kinesiska elbilstillverkaren Hozon Auto i förstudie för LAMINA REX

myFC påbörjar en förstudie för företagets bränslecellsbaserade räckviddsförlängare LAMINA REX
tillsammans med den kinesiska elbilstillverkaren Hozon Auto. Hozon Auto utvecklar och tillverkar
elbilar exklusivt för den kinesiska marknaden, och innehar en av landets tio licenser för att tillverka
och sälja elbilar.

myFC och Gränges AB påbörjar gemensamt utvecklingsprojekt för LAMINA REX

myFC kommer att inleda ett nytt utvecklingsprojekt med Gränges AB. Målet för det gemensamma
utvecklingsprojektet är prototyper av myFC:s nästa generations reaktor- och thermal managementsystem för LAMINA REX-systemet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
myFC:s styrelse och koncernledning deltar i nyemissionen

Samtliga aktieägare i styrelse och koncernledning för myFC deltar fullt ut i den pågående
företrädesemissionen och tecknar därmed för sammanlagt omkring 1,5 miljoner kronor.
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myFC får tilläggsorder av JAQ Hybrid från Japan

Japanska Lightec har lagt sin andra beställning av JAQ Hybrid och tillhörande bränslekort från myFC.
Denna gång rör det sig om 2000 enheter av JAQ Hybrid.

myFC:s nyemission inbringar 40 miljoner kronor

Nyemissionen har nu avslutats. Teckning med eller utan företrädesrätt har tecknats till ca 26 miljoner
kronor och garantikonsortiet tecknar således för ca 14 miljoner kronor. Detta betyder att emissionen
tillför myFC 40 miljoner kronor före emissionskostnader

myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny VD och koncernchef

myFC Holdings styrelse utnämner Peter Friedrichsen till ny koncernchef. Peter Friedrichsen påbörjar
sitt uppdrag omedelbart. Peter Friedrichsen ersätter Björn Westerholm, som varit VD och
koncernchef sedan 2007. Peter Friedrichsen är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Under
90-talet verkade han mest inom fordonsindustrin, framför allt på Scania. Efter detta har han bland
annat varit VD för Max Move, ett svenskt start-up bolag. Mellan 2006 och 2019 var han VD,
koncernchef och Partner för Bergenstråhle & Partners, ett svenskt strategikonsultbolag fokuserat på
immateriella rättigheter.

Finansiell översikt
Nettoomsättning och resultat
1 januari – 31 mars 2019
Nettoomsättningen under första kvartalet 2019 uppgick till 0,0 Mkr (0,2).
Rörelsens kostnader under första kvartalet var -25,7 Mkr (-20,2). Det innebär att kostnaderna ökat
med 5,5 Mkr jämfört med första kvartalet 2018. Dessa förändringar kan främst hänföras till:
•
•

•

•

•

Övriga externa kostnader har ökat med 0,5 Mkr jämfört med samma kvartal 2018 på grund
av att bolaget arbetar med fler projekt som kostnadsförs löpande.
Personalkostnaderna för första kvartalet 2019 har ökat med 1,7 Mkr (27%) jämfört med
första kvartalet 2018. Orsaken är att antalet fast anställd personal ökat med 5 personer
(25%) jämfört med samma period 2018.
Avskrivningarna har ökat med 1,9 Mkr, jämfört med samma period 2018. Det beror på att
det var först under slutet av 2018 som bolaget påbörjade avskrivningar av JAQ Hybrid
projektet.
Bolaget har beslutat att reservera ytterligare 1,1 Mkr i koncernen 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. 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.
Bolaget genomför en lagernedskrivning på obsolet material motsvarande 1,1 Mkr.

Bolagets rörelseresultat för första kvartalet 2019 uppgick till -24,0Mkr (-19,0) inklusive
engångsposter om 2,1 miljoner kronor. Finansnettot för samma period var -0,1 Mkr (0,1).

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
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Kassaflödet under första kvartalet uppgick till -29,0 Mkr (19,3). Under första kvartalet 2019 har inga
emissioner genomförts. Under samma period 2018 tog bolaget in 49,7 Mkr i nyemission. Kassaflödet
från den löpande verksamheten har under första kvartalet 2019 uppgått till -23,7 Mkr (-14,9). Det
ökade negativa kassaflödet beror till största del på att bolaget hade stora leverantörsskulder i
ingången av första kvartalet 2019. Rensat från leverantörsbetalningarna var kassaflödet under första
kvartalet -17,8 Mkr.
De immateriella anläggningstillgångarna har ökat med 4,6 Mkr (12,7) under kvartalet. Minskningen i
investering mellan 2018 och 2019 beror på att de projekt bolaget arbetat med under första kvartalet
2019 till betydligt större del kostnadsförts jämfört med samma period 2018. Investeringarna i
immateriella anläggningstillgångar gäller generell bränslecellutveckling och utveckling av bränsle.
Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella behov och finansiella ställning. Som meddelats
separat har bolaget under andra kvartalet 2019 genomfört en nyemission om 40 Mkr, före
emissionskostnader.
Den sista mars 2019 uppgick koncernens likvida medel till 23,0 Mkr (50,6).

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 mars 2019
uppgick lagret hos NOTE till 7,2 Mkr.

Eget kapital
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 149,2 Mkr (157,2). Soliditeten uppgick den
31 mars 2019 till 93,5 % (88,5).

Medarbetare
Antal anställda uppgick till 24 (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 för första kvartalet 2019 var 2,4 Mkr (2,8).
Moderbolagets kostnader för första kvartalet var -23,1 Mkr (-4,8). Den stora ökningen hänför sig till
att bolaget från och med bokslutet 2018 beslutat att kostnadsföra aktieägartillskott som
moderbolaget betalar ut till dotterbolag. För första kvartalet 2019 var aktieägartillskottet 18,0 Mkr.
myFC Holdings resultat påverkas också av reserveringen på 1,1 Mkr gällande det samriskägda bolag
som myFC har tillsammans med Novel Unicorn i Kina och som beskrivits under rubriken
Nettoomsättning och Resultat ovan.
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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
11 juni 2019
26 juli 2019
25 oktober 2019

Årsstämma 2019
Delårsrapport januari – juni 2019
Delårsrapport januari – september 2019

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor.

Stockholm den 31 maj 2019

Styrelsen
myFC Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Fredrichsen, VD
+ 46 70 556 67 61
peter.friedrichsen@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 31 maj 2019 kl. 08:00 CET.
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Finansiella rapporter
Resultaträkning för koncernen
kSEK

jan-mar 2019 jan-mar 2018

Helår 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

0
1 711
2

180
1 017
1

577
5 556
286

Summa rörelseintäkter

1 713

1 197

6 419

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

-1 091
-9 966
-7 987
-5 531
-1 059
-54
-25 688

0
-9 443
-6 282
-3 639
-794
-20 158

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

Rörelseresultat

-23 975

-18 961

-91 150

-60

-80

-435

-24 035

-19 040

-91 585

-

-

-

-24 035

-19 040

-91 585

-0,34
na

-0,53
na

-1,63
na

69 825

35 850

56 206

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

31-mar-19

31-mar-18

31-dec-18

108 687

103 419

110 754

10 547

5 395

8 883

0

4 536

0

119 234

113 351

119 636

10 001

0

11 092

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

0

179

0

447

92

216

Övriga fordringar

3 927

12 456

3 558

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 030

1 042

2 235

Likvida medel

22 955

50 582

51 933

Summa omsättningstillgångar

39 361

64 352

69 033

158 595

177 703

188 670

4 083

2 194

4 083

512 340

426 716

512 528

Aktuella skattefordringar

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

-344 244

-252 655

-252 655

Periodens förlust

-24 035

-19 040

-91 589

Summa eget kapital

148 145

157 214

172 368

-

648

-

Leverantörsskulder

3 854

14 943

9 668

Övriga skulder

1 340

742

1 431

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 255

4 156

5 203

10 449

20 489

16 302

158 595

177 703

188 670

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital
Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Annat eget
kapital
inklusive
årets resultat

Periodens
resultat

Summa eget
kapital

4 083

512 528

-252 655

-91 589

172 367

-91 589

91 589

0

kSEK

2018-12-31
Omföring av föregående års resultat
Kontant nyemission

0

Emissionskostnad

-188

-188

Periodens resultat
2019-03-31

4 083

512 340

-344 244

jan-mar 2019 jan-mar 2018

Helår 2018

Rapport över kassaflöden för koncernen
kSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-23 661

-14 870

-75 694

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 129

-15 500

-40 100

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-188

49 675

136 451

-28 978

19 305

20 657

Likvida medel vid periodens början

51 933

31 276

31 276

Likvida medel vid periodens slut

22 955

50 581

51 933

Periodens kassaflöde

myFC | Delårsrapport
januari – mars 2019
Sid 10

-24 035

-24 035

-24 035

148 145

Resultaträkning för moderbolaget
kSEK

jan-mar 2019 jan-mar 2018

Helår 2018

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2 421

2 837

11 322

0

16

104

2 421

2 853

11 426

Externa kostnader

-1 185

-1 242

-4 789

Personalkostnader

-3 553

-15 741

Aktieägartillskott till dotterbolag

-3 946
-17 965

Rörelseresultat

-20 674

-1 941

0

-3

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

-74 169
-83 273

Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Nedskrivning av andelar i intressebolag
Resultat efter finansiella poster
Skatt
Periodens resultat

-1 059

-342
-10 961

-21 733

-1 945

-94 576

-

-

-

-21 733

-1 945

-94 576
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Balansräkning för moderbolaget
kSEK

31-mar-19

31-mar-18

31-dec-18

Andelar i dotterföretag

194 615

209 564

194 615

Andelar i intressebolag

0

8 331

0

194 615

217 895

194 615

134 020

110 217

128 777

712

138

711

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordran på koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

301

178

279

15 937

41 666

42 664

Summa omsättningstillgångar

150 970

152 200

172 431

Summa tillgångar

345 585

370 095

367 046

4 083

2 194

4 083

Likvida medel

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond

473 893

386 915

474 081

-116 226

-21 650

-21 650

Periodens förlust

-21 733

-1 944

-94 576

Summa eget kapital

340 018

365 514

361 938

Leverantörsskulder

586

555

512

Övriga skulder

917

735

771

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4 064

3 290

3 825

Summa kortfristiga skulder

5 568

4 581

5 108

345 585

370 095

367 046

Balanserat resultat

Kortfristiga skulder

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

2018-12-31

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa eget
kapital

4 083

474 080

-21 650

-94 576

361 938

-94 576

94 576

0

-21 733

-21 733

-21 733

340 018

Omföring av föregående års resultat
Emissionskostnad

-188

-188

Periodens resultat
2019-03-31

4 083

473 893

-116 226

jan-mar 2019 jan-mar 2018

Helår 2018

Nyckeltal
kSEK

Nettoomsättning. Kkr

0

180

577

Rörelsemarginal, %

neg

neg

neg

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

Eget kapital per aktie, kr

2,1

4,4

3,1

93,5

88,5

91,4

24

19

25

Soliditet, %
Antalet anställda vid periodens slut

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 31 maj 2019 kl. 08:00 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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