
 
 

myFC | Delårsrapport  
januari – juni 2018 

Sid 1 
	

 

 

 

 

 

Delårsrapport januari – juni 2018 

Väsentliga händelser april – juni 

l MyFC genomför övertecknad företrädesemission om 97 miljoner SEK för offensiva 
satsningar inom bränslecellsintegration  

l Jörgen Lantto väljs till ny ordförande och Per Svantesson till ny styrelseledamot för 
myFC 

l MyFC presenterar förändrad strategi som resultat av strategisk översyn 

l MyFC får order på 500 JAQ Hybrid från japanska Lightec 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

l MyFC kör elbil med vatten i tanken under Almedalsveckan 
 

 
Q2 2018 Q2 2017 Jan-juni 

2018 
Jan-juni 

2017 Helår 2017 

Nettoomsättning, Kkr  0 21 179 303 335 
Rörelsemarginal, %  neg neg neg neg neg 
Eget kapital per aktie, kr               5,9     3,7 5,9 3,9 3,4 
Soliditet, %  89,9 89,6 89,9 89,6 87,1 
Medelantal anställda  21 13 19 13 13 
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VD har ordet 
 
Det andra kvartalet 2018 har dominerats av att påbörja arbetet med att implementera vår reviderade 
strategi. Syftet med vår reviderade strategi är att adressera en mångfalt större marknad genom att 
accelerera arbetet med integrationen av vår bränslecellsteknologi i mobila enheter. Som tidigare 
meddelats har vi baserat vår reviderade strategi på resultatet av en omvärldsanalys, där vi vägt både 
intäktspotentialen i olika vertikaler och hur vi snabbast kan penetrera mobila enheter med integrerade 
celler, och därmed potentiellt generera återkommande bränsleförsäljning. 
 
För att finansiera denna offensiva satsning initierade vi en företrädesemission om totalt 75 miljoner kronor. 
Emissionen blev med marginal övertecknad, vilket gav oss möjligheten att även erbjuda investerare och 
aktieägare en övertilldelning. Inklusive företrädesemissionen gav detta omkring 97 miljoner kronor i nytt 
kapital, i enlighet med emissionsvillkoren som kommunicerades tidigare i vår. 
 
Det är extra glädjande att våra institutionella ägare valt att delta i företrädesemissionen. Vi ser det som en 
bekräftelse på förtroendet för våra beslut och vår strategiska riktning. Nu står vi mycket väl rustade för 
våra satsningar på smartphone- och fordonsindustrin, med en starkare kassaposition än någonsin. Detta 
ger oss möjligheter att adressera våra fokuserade utvecklingsområden, att arbeta på djupet med 
bränslecellsintegration i smartphones, att vidareutveckla R&D-projektet LAMINA REX, 
räckviddsförlängaren för elfordon och fortsätta försäljningen av JAQ Hybrid. 
 
Integrationsarbetet inom smartphonesektorn har intensifierats genom ny- och nyckelrekryteringar samt 
etablering av kontor i Malmö. Denna satsning skall leda till framförallt två saker. Det första är ett 
intensifierat utvecklingsarbete för att kunna integrera vår teknologi i smartphones, vilket bland annat 
berör olika smartphoneplattformar, batterisystem, bränsleceller och bränslesystem. Det andra är ett ökat 
engagemang gentemot smartphonetillverkare för att få dem att utvärdera och i ett möjligt nästa steg 
integrera vår teknologi, såsom det redan kommunicerade samarbetet med en av världens största 
smartphonetillverkare i Kina. Målsättningen med vår bränslecellsintegration är att konsumenten skall 
kunna bli mer mobil och vara oberoende av infrastruktur för laddning, utan att behöva göra avkall på 
användandet av appar och data. 
 
MyFC uppskattar att intäkterna från vårt bränsle kan bli uppemot 5–10 gånger högre per år jämfört med 
intäkten från våra bränsleceller som integreras i smartphones. Även vid mycket låg marknadspenetration 
kan intäkterna komma att bli väsentliga, som tidigare meddelats. 
 
Vi fortsätter att aktivt bearbeta operatörer och distributörer med försäljning av vår egen JAQ Hybrid 
världen över. Under kvartalet fick vi också en order av japanska Lightec, alltså vår andra kommersiella 
order jämte Huangdou i Kina som annonserades i första kvartalet 2018. Ramavtalet med Telling i Kina är 
alltjämt gällande till slutet av 2018. Tillsammans med våra kollegor och samarbetspartners i Kina fortsätter 
vi jobba med att komma i mål med alla ansträngningar som hittills lagts ner på att inleda Fas 2 i ramavtalet 
med Telling.  
 
Jag är glad att vi fick en initial order om leverans av JAQ Hybrid i Japan. Japan är ett föregångsland inom 
bränslecellsteknik, inte minst inom fordonsindustrin. Som tidigare kommunicerats planeras leverans av 
dessa enheter ske i slutet av det tredje kvartalet 2018. 
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När det gäller vår räckviddsförlängare LAMINA REX är jag mycket nöjd och stolt över att vi har lyckats 
komma i mål enligt plan med en fungerande prototyp i en kommersiell bil. MyFC LAMINA REX tankar 
vatten, salt och reaktionskomponenter och laddar elbilen till noll gram koldioxid per kilometer från 
avgasröret. Det som gör vår lösning unik och som genererar ett stort intresse från fordonsindustrin är att 
vår lösning genererar den vätgas som vår bränslecell sedan använder ombord i bilen. Vår lösning 
förutsätter alltså inte distribution av vätgas till tankstationerna. I Sverige finns idag fyra platser där man 
kan tanka bilen med vätgas, vilket belyser utmaningarna med distribution av vätgas, och därmed det 
ytterligare användarvärdet och potentialen i vår lösning. Jag är efter våra analyser och tester imponerad 
över resultaten så här långt. 
 
För myFC var det en viktig milstolpe att kunna visa upp vår första prototyp av LAMINA REX under 
Almedalsveckan, vilket skedde tidigt efter kvartalets utgång. Jag vill poängtera att REX-systemet inte är 
kommersialiserat eller fullt utvecklat. Vi kostnadsför samtliga kostnader relaterat till LAMINA REX direkt, 
och har en högre resultatbelastning än föregående år med anledning av detta. 
 
Fordonsindustrin har nu drygt 11 år på sig att få ner utsläppen från bilen till 60 g koldioxid/kilometer enligt 
Parisavtalets klimatmål. Flertalet av de stora fordonstillverkarna ertappas med att fuska med utsläppen 
från deras dieselbilar, vilket bidrar till införandet av miljözoner där dieselbilar inte får användas. Vi jobbar 
med att ta fram en lösning som både kan ge längre räckvidd utan ett extremt stort och tungt batteri i varje 
bil, och som kan använda befintlig infrastruktur för både distribution och återvinning av bränsle. Detta gör 
oss unika och bidrar till ett ökat användarvärde. 
 
Marknaden för elbilar ökar snabbt, drivet av myndigheternas krav gentemot fordonsindustrin. Vi ser, 
precis som för integration av smartphones, potential att generera mångfaldiga intäkter från myFC:s 
bränsle jämfört med intäkterna från våra bränsleceller vid integration av vår teknologi i elbilar. Vi ser inte 
att ledtiderna för utveckling av nya modeller och plattformar i fordonsindustrin är ett starkt hinder för 
myFC:s integration, eftersom flertalet av våra komponenter är flexibla och plana och kan integreras på en 
mängd olika platser i bilen, vilket också öppnar intäktsmöjligheter på eftermarknaden för elbilar med vår 
teknologi. 
 
På återhörande, 
 
 
Björn Westerholm 
VD myFC 
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Väsentliga händelser under andra kvartalet 
 
 
MyFC genomför övertecknad företrädesemission om 97 miljoner SEK för offensiva satsningar  
Den företrädesemission som styrelsen föreslog i april fulltecknades till 129 procent, och tillförde myFC 
omkring 96,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Våra institutionella ägare samt styrelse och 
ledning deltog i företrädesemissionen. Teckning från garantikonsortiet behövdes således inte tas i 
anspråk. Emissionen skedde för att finansiera en offensiv satsning på integration av myFC:s bränsleceller 
i batteridrivna bärbara enheter och elfordon.  
 
Jörgen Lantto väljs till ny ordförande och Per Svantesson till ny styrelseledamot för myFC 
Vid den extra bolagsstämman den 9 maj 2018 valdes Jörgen Lantto till ny styrelseordförande i myFC. 
Jörgen Lantto var tidigare VD i Fingerprint Cards AB, som under Jörgen Lanttos ledning etablerade en 
världsledande position inom fingeravtryckssensorer.  
 
Per Svantesson valdes 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 helårsrapporten 2017 marknaden om en pågående strategisk översyn 
av bolagets affärsmodell. Styrelsen har nu formulerat en reviderad strategi som ett resultat av denna 
översyn.  
 
MyFC får order på 500 JAQ Hybrid från japanska Lightec 
MyFC har mottagit en order på 500 exemplar av företagets bränslecellsladdare JAQ Hybrid och 
tillhörande powercards från japanska Lightec. Ordern är del av ett icke-exklusivt distributionsavtal som 
slutits mellan myFC och Lightec. Orderns värde överstiger inte en halv miljon kronor. Lightec har ett 
rikstäckande distributionsnät i Japan, och levererar bland annat smartphonetillbehör till butikskedjor 
som 7-eleven och till mobiloperatörernas butiker, bland annat KDDI och Softbank. Leverans av JAQ 
Hybrid till Lightec planeras ske i slutet av årets tredje kvartal. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

MyFC kör elbil med vatten i tanken under Almedalsveckan  
Den kommersiella elbil som använts för att utveckla en prototyp av LAMINA REX visades upp under 
Almedalsveckan. Tekniken är fortfarande under utveckling, men bilen har framgångsrikt körts på el 
skapad från vätgas genererad i bilen och myFC:s integrerade bränslecell. Den långsiktiga ambitionen med 
LAMINA REX-projektet är att lösa utmaningen med batteriprestanda genom att integrera företagets 
bränslecellsteknologi och möjliggöra vätgasgenerering i elfordon (så kallad OHG, onboard hydrogen 
generation). Bilen som visades upp har en komplett lösning integrerad, men är inte kommersiell eller 
färdigutvecklad. 
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Finansiell översikt 
Nettoomsättning och resultat 

1 april – 30 juni 2018 
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 uppgick till 0,0 Mkr (0,0). Under andra kvartalet har 
Bolaget erhållit en order från det japanska bolaget Lightec på 500 enheter av JAQ Hybrid. Ordervärdet 
överstiger inte en halv miljon kronor.  
 
Rörelsens kostnader under andra kvartalet var -23,1Mkr (-10,4). En stor del av kostnaderna kan hänföras 
till R&D-projektet LAMINA REX där målsättningen har varit att visa upp en fungerande bil på 
Almedalsveckan i början av juli 2018, vilket bolaget också gjort.  
 
Jämfört med motsvarande period 2017 har våra operativa kostnader ökat. Ökningen hänförs främst till: 

• Övriga externa kostnader har ökat med 7,2 Mkr jämfört med samma kvartal 2017. Förklaringen 
är att bolaget kostnadsför utvecklingsprojekt som LAMINA REX-projektet och integration av 
bränslecell i mobila enheter, till dess att vi har en kommersiell plan för projekten. Dessa projekt 
hade ännu inte startats andra kvartalet 2017. Vi har dessutom näst intill fördubblat antalet 
konsulter och fast anställd personal, vilket innebär ökade kringkostnader i form av lokaler, IT, 
resor, m.m. 

• Antalet fast anställda personer har ökat med 8 personer jämfört med samma period 2017.  
Målsättningen med rekryteringarna är att knyta vital kompetens hårdare till bolaget i linje med 
vår reviderade strategiinriktning. 

• De stora fluktuationerna för både dollar och euro under perioden har medfört 
valutakursdifferenser på -0,5 Mkr under andra kvartalet. Detta gäller framför allt 
leverantörsfakturor som bokas till ett värde när de ankommer bolaget och när de betalas en 
månad senare har valutakursen ändrats. 

• Avskrivningarna har ökat, jämfört med samma period 2017, men följer den avskrivningsplan som 
bolaget har. Periodens avskrivningar var 3,6 Mkr (2,1). 

• MyFC:s del av verksamheten i Kina som drivs tillsammans med Novel Unicorn i Kina var under 
Q2 2018 drygt -0,4 Mkr (0,0).  

 
Bolagets rörelseresultat för andra kvartalet 2018 uppgick till -21,6 Mkr (-10,0), och finansnettot för 
samma period var -0,3 Mkr (-0,4). 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till -35,0 Mkr (-5,3). Inbetalning gällande emissionen som 
genomfördes under kvartalet kommer att påverka kassaflödet från finansieringsverksamheten efter 
kvartalets utgång. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har under andra kvartalet 2018 uppgått till -15,3 Mkr (-6,7) 
och för investeringsverksamheten till -10,2 Mkr (-8,8). Det innebär att kassaflödet från den löpande 
verksamheten och investeringsverksamheten förbättrats med 4,9 Mkr jämfört med första kvartalet 2018. 
Kassaflödet för investeringsverksamheten belastas av 9,3 Mkr som gäller kostnader för den pågående 
emissionen. 
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De immateriella anläggningstillgångarna har ökat med 4,9 Mkr under kvartalet och gäller fortsatt 
utvecklingen av JAQ-systemet, generell bränslecellutveckling samt utveckling av bränsle. 

Nyemission 
Vid extra bolagsstämma i myFC Holding AB den 9 maj 2018 beslutades om nyemission av aktier med 
företrädesrätt för aktieägarna samt, vid eventuell överteckning, ett övertilldelningsutrymme genom en 
separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen avsåg högst 25 011 709 aktier och 
övertilldelningsutrymmet avsåg högst 8 330 000 aktier. Emissionskursen var 3 SEK per aktie. Tre gamla 
aktier berättigade till teckning av två aktier. Teckning med och utan företrädesrätt löpte under perioden 
23 maj – 11 juni 2018. 

Totalt tecknades 32 307 523 aktier, varav 22 621 928 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) 
och 9 685 595 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades därmed till ca 129,2 procent.  

Med anledning av överteckningen beslutade styrelsen att utnyttja det tillgängliga 
övertilldelningsutrymmet för en separat riktad emission om 7 295 814 aktier. Samtliga som tecknat 
aktier i nyemissionen har därmed erhållit full tilldelning och myFC har fått ett kapitaltillskott på 96,9 Mkr 
före emissionskostnader. Pengarna kommer att utbetalas till bolaget under juli 2018.  

På grund av att inte hela emissionen registrerats hos bolagsverket den 30 juni 2018, så har en del av 
emissionen (29,07 Mkr) tagits upp som ”Pågående emission” i balansräkningen för bolaget. När 
registreringen är klar hos Bolagsverket kommer denna post fördelas mellan ”Aktiekapital” och ”Övrigt 
tillskjutet kapital”.  
 
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 sista juni 2018 uppgick koncernens likvida medel till 15,5 Mkr (20,3). Kapitalet från nyemissionen 
som det beslutades den 9 maj 2018, ingår ej i detta belopp. 

Immateriella tillgångar 

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

Övriga fordringar  

Under hösten 2017 betalade bolaget ett förskott till företaget NOTE 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 30 juni uppgick förskottet till 9 Mkr. 

Eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 222,9 Mkr (104,4). Soliditeten uppgick den 30 
juni 2018 till 89,9 % (89,6).  
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

I balansposten ingår förutom diverse skatteskulder och upplupna semesterskulder, även en post på 5, 5 
Mkr gällande kostnader i samband med emissionen som utbetalas först när bolaget erhåller 
emissionslikviden.  

Medarbetare 

Antal anställda uppgick till 21 (13) 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  

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

 

Kalendarium 

• 26 oktober 2018  Delårsrapport januari – september 2018 
• 22 februari 2019  Bokslutskommuniké 2018 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 

 
Stockholm den 27 juli 2018 

Styrelsen 
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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 juli 2018 kl. 08:00 CET.   
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Finansiella rapporter 

 Resultaträkning för koncernen 
kSEK 

  

apr-juni 2018 apr-juni 2017 jan-juni 2018 jan-juni 2017 Helår 2017 

  
       

Rörelsens intäkter 
 

       
Nettoomsättning  

 
0 21 179 331 337 

Aktiverat arbete för egen räkning 
 

1 393 374 2 409 2 383 2 978 
Övriga rörelseintäkter   86 3 87 17   

Summa rörelseintäkter  1 479 399 2 675 2 731 3 315   
  

 
  

  

Rörelsens kostnader 
 

  
 

  
  

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror 
 

0 0 0 -881 -1 781 
Övriga externa kostnader 

 
-11 418 -4 164 -20 861 -7 952 -30 368 

Personalkostnader 
 

-7 271 -4 252 -13 553 -8 284 -18 825 
Avskrivningar 

 
-3 572 -2 017 -7 211 -4 034 -17 656 

Andel i intresseföretags resultat efter skatt  
 

-423 
 

-1 217 
 

-3 000 
Övriga rörelsekostnader * 

 
-410  - -409  - -56 

Summa rörelsekostnader   -23 093 -10 433 -43 250 -21 151 -71 686 
Rörelseresultat  -21 614 -10 035 -40 575 -18 421 -68 371   

  
 

  
  

Resultat från finansiella poster 
 

  
 

  
  

Finansnetto   -349 -363 -429 -514 -598 
Resultat efter finansiella poster  -21 964 -10 398 -41 004 -18 935 -68 969   

  
 

  
  

Skatt    - - - - - 

Periodens resultat   -21 964 -10 398 -41 004 -18 935 -68 969   
  

 
  

  

Resultat per aktie 
 

  
 

  
  

före utspädning (kr) 
 

-0,59 -0,37 -1,09 -0,71 -2,25 
efter utspädning (kr) 

 
na na na na na   

  
 

  
  

Genomsnittligt antalet utestående aktier vid 
rapportperiodens utgång före 

 
  

 
  

  

utspädning (i tusental) 
 

37 518 27 954 37 485 26 519 30 633 

 
*= Omräkningsdifferens från valutor gällande rörelseintäkter och rörelsekostnader 
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Balansräkning för koncernen 
kSEK   30 juni 2018 30 juni 2017 31 dec 2017 

Tillgångar 
 

  
 

  
  

 
 

Tecknat ej inbetalt kapital 96 923 0 0 
 

  
 

 
Anläggningstillgångar   

 

 
Immateriella anläggningstillgångar 

 
108 301 87 065 93 749 

Materiella anläggningstillgångar 
 

6 274 2 037 3 483 

Andelar i intresseföretag 
 

4 991 55 5 331 

Summa anläggningstillgångar   119 566 89 157 102 563   
  

  

Omsättningstillgångar 
 

  
  

Varulager 
 

0 134 0 
Kundfordringar 

 
398 55 218 

Aktuella skattefordringar 
 

161 246 1 265 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

1 267 916 8 984 
Övriga fordringar  

 
13 996 5 722 4 143 

Likvida medel 
 

15 546 20 336 31 276 

Summa omsättningstillgångar   31 367 27 408 45 886 

Summa tillgångar  247 856 116 565 148 449   
  

  

Eget kapital och skulder 
 

  
  

  
  

  

Eget kapital 
 

  
  

Aktiekapital 
 

3 517 1 688 2 028 

Pågående nyemission 
 

29 057 0 0 
Övrigt tillskjutet kapital 

 
483 974 305 345 377 208 

Balanserat resultat 
 

-252 655 -183 686 -183 686 
Periodens förlust   -41 004 -18 935 -68 969 

Summa eget kapital  222 888 104 412 126 580 
      

Långfristiga skulder      
Övriga långfristiga skulder   0 370 0 

Summa långfristiga skulder  0 370 0   
  

  

Kortfristiga skulder 
 

  
  

Skulder till kreditinstitut 
 

370 1 111 926 

Leverantörsskulder 
 

13 502 6 698 15 826 
Aktuell skatteskuld 

 
0 0 25 

Övriga skulder 
 

745 714 594 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 
10 351 3 260 4 498 

Summa kortfristiga skulder   24 968 11 782 21 869 

Summa eget kapital och skulder  247 856 116 565 148 449 
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Rapport över förändringar i koncernens eget kapital  

kSEK 

  Aktiekapital Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital 

inklusive 
årets resultat 

Årets resultat Summa eget 
kapital 

2017-12-31 
 

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

Disposition enligt årsstämman 
   

-68 969 68 969 0 

Kontant nyemission 
 

1 489 116 377 
  

117 866 

Emissionskostnad 
  

-9 611 
  

-9 611 
Pågående nyemission 

  
29 057 

  
29 057 

Periodens resultat         -41 004 -41 004 

2018-06-30 
 

3 517 513 031 -252 655 -41 004 222 888 

 

 
Rapport över kassaflöden för koncernen  
 

kSEK 

  

apr-juni 2018 apr-juni 2017 jan-juni 2018 jan-juni 2017 Helår 2017 

  
  

 
  

 
 

  
  

 
  

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -15 263 -6 668 -30 132 -11 340 -45 187   
  

 
  

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 210 -8 802 -25 431 -13 332 -40 194   
  

 
  

  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 564 10 135 39 833 36 183 107 832   
  

 
  

 
 

Periodens kassaflöde 
 

-35 036 -5 335 -15 729 11 511 22 451 
  

  
 

  
  

Likvida medel vid periodens början 
 

50 582 25 672 31 276 8 825 8 825 

Likvida medel vid periodens slut   15 546 20 336 15 546 20 336 31 276 
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Resultaträkning för moderbolaget 

kSEK 

  

apr-juni 2018 apr-juni 2017 jan-juni 2018 jan-juni 2017 Helår 2017 

  
      

 

Rörelsens intäkter 
 

  
 

  
 

 

Nettoomsättning  
 

2 860 1 795 5 696 3 261 7 922 

Övriga intäkter 
 

0 0 16 0 0 
Summa rörelseintäkter   2 860 1 795 5 712 3 261 7 922   

  
 

  
  

Rörelsens kostnader 
 

  
 

  
  

Externa kostnader 
 

-1 618 -944 -2 860 -1 660 -8 121 

Personalkostnader   -4 054 -2 300 -7 606 -3 962 -10 825 

Rörelseresultat  -2 812 -1 450 -4 754 -2 361 -11 024   
  

 
  

  

Resultat från finansiella poster 
 

  
 

  
  

Finansnetto   -338 -301 -341 -301 -318 

Resultat efter finansiella poster  -3 150 -1 751 -5 095 -2 662 -11 342   
  

 
  

  

Skatt    0 0 0 0 0 

Periodens resultat   -3 150 -1 751 -5 095 -2 662 -11 342 
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Balansräkning för moderbolaget  

kSEK 

  

30 juni 2018 30 juni 2017 31 dec 2017 

  
  

  

Tillgångar 
 

  
 

 
  

   
 

Tecknat ej inbetalt kapital 
 

96 923 0 0 
  

  
 

 

Anläggningstillgångar 
 

  
 

 

Andelar i dotterföretag 
 

227 949 154 936 193 263 

Andelar i intressebolag 
 

9 208 54 8 331 

Summa anläggningstillgångar   237 157 154 991 201 594   
  

  

Omsättningstillgångar 
 

  
  

Fordran på koncernföretag 
 

121 406 85 073 99 533 

Övriga fordringar 
 

987 0 2 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 
156 84 136 

Likvida medel 
 

8 705 18 240 21 764 

Summa omsättningstillgångar   131 255 103 398 121 435 

Summa tillgångar  465 335 258 388 323 029   
  

  

Eget kapital och skulder 
 

  
  

  
  

  

Eget kapital 
 

  
 

 
Aktiekapital 

 
3 517 1 688 2 028 

Pågående nyemission 
 

29 057 0 0 

Överkursfond 
 

444 173 265 546 337 407 
Balanserat resultat 

 
-21 650 -10 308 -10 308 

Periodens förlust   -5 095 -2 662 -11 342 

Summa eget kapital  450 001 254 263 317 785 
     

 

Kortfristiga skulder 
 

  
 

 
Leverantörsskulder 

 
5 260 1 047 1 120 

Aktuell skatteskuld 
 

363 0 0 
Övriga skulder 

 
611 425 888 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   9 101 2 654 3 236 

Summa kortfristiga skulder   15 334 4 125 5 244 

Summa eget kapital och skulder  465 335 258 388 323 029 
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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 

2017-12-31 
 

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

Omföring av föregående års resultat 
  

 -11 342 11 342 0 
Kontant nyemission 

 
1 489 116 377 

  
117 866 

Emissionskostnad 
  

-9 611 
  

-9 611 
Pågående nyemission 

  
29 057 

  
29 057 

Periodens resultat         -5 095 -5 095 

2018-06-30 
 

3 517 473 229 -21 650 -5 095 450 001 

 
 

Nyckeltal 

kSEK 

  

apr-juni 2018 apr-juni 2017 jan-juni 2018 jan-juni 2017 Helår 2017 

Nettoomsättning. Kkr 
 

0 21 179 303 335 

Rörelsemarginal, % 
 

neg neg neg neg neg 
Avkastning på eget kapital, % 

 
neg neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr 
 

5,9 3,7 5,9 3,9 3,4 

Soliditet, % 
 

89,9 89,6 89,9 89,6 87,1 
Antalet anställda vid periodens slut 

 
21 13 21 13 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 juli 
2018 kl. 08:00 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 


