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Delårsrapport januari – september 2018 

Väsentliga händelser juli - september 

l myFC kör elbil med vatten i tanken under Almedalsveckan 
l myFC rekryterar spetskompetens inom mobilintegration 
l myFC skeppar JAQ Hybrid till Lightec Japan 

 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 

l myFC gör förändringar i ledningsgruppen  
l myFC demonstrerar prototyp av smartphone som laddas med hjälp av 

integrerad bränslecell 
l myFC lanserar JAQ Hybrid i Japan tillsammans med Lightec Inc. 
l myFC utvecklar teknik som skyddar företagets potentiella bränsleintäkter och 

skyddar konsumenter och tillverkare från piratkopierade bränslekort 

l myFC förstärker koncernledningen med Tord Karlin som chef för Forskning och 
Utveckling 

 
  

 
Q3 2018 Q3 2017 Jan-sep 

2018 
Jan-sep 

2017 
Helår 
2017 

Nettoomsättning, Kkr  202 6 467 303 335 

Rörelsemarginal, %  neg neg neg neg neg 
Eget kapital per aktie, kr               5,5     5,1 5,5 5,7 3,4 

Soliditet, %  95,5 93,3 95,5 93,3 87,1 
Medelantal anställda  21  13 19 13 13 
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VD har ordet 
 
Vi har under årets tredje kvartal haft en bra utveckling inom alla våra fokusområden. Ur ett 
försäljningsperspektiv är jag glad att vi har levererat JAQ Hybrid till Japan, inte minst för att Lightec är 
vår första kund utanför Kina, men också för att Japan mycket möjligt är världens mest avancerade 
mobila marknad. Den japanska konsumentens vardag kännetecknas av mycket tid för kollektiva 
transporter med ökad risk för urladdade smartphones, och här har man också en hög 
naturkatastrofberedskap, vilket skapar ett stort intresse för vår teknik. 
 
Vår partner Lightec är en välrenommerad distributör känd för sitt stora distributionsnät. Den första 
ordern är inte i monetära mått stor, men vårt samarbete med Lightec genomsyras av långsiktighet. 
Efter periodens utgång medverkade vi därför på Japans viktigaste teknikmässa CEATEC tillsammans 
med Lightec och lanserade där JAQ Hybrid på den japanska marknaden. JAQ Hybrid är IEC-certifierad 
sedan tidigare. I februari 2019 träder ytterligare certifieringskrav i kraft i Japan. Processen att 
certifiera JAQ Hybrid även enligt detta reglemente är initierad, och går enligt tidplan. Lightec är utan 
tvekan en spännande kund.  
 
Under kvartalet nådde vi ett banbrytande mål när vi visade upp vårt LAMINA REX-system för 
allmänheten på Almedalsveckan, installerat i en kommersiell elbil. Syftet med deltagandet var att 
visa att myFC besitter tekniken för att ladda en elbil med hjälp av våra patenterade bränsleceller och 
vårt billiga och ofarliga bränsle bestående av vatten, salt och reaktionskomponenter, där vätgasen 
skapas direkt i bilen. Målet med vår LAMINA REX-integration är att utan utsläpp kunna erbjuda 
fordonsindustrin dubbla körsträckan för elektriska fordon, jämfört med den körsträcka enbart bilens 
batterier kan erbjuda. Arbetet med R&D-projektet LAMINA REX fortsätter enligt plan. 
 
Vår smartphonesatsning har verkligen accelererat med konkreta levererade milstolpar. Vi har nått 
dessa milstolpar genom en väl utarbetad utvecklingsplan och genom kompetensförvärv inom kritiska 
områden, både i Malmö där smartphoneverksamheten är förlagd avseende mjukvara och 
operativsystems-kompetens, och i Stockholm där vi placerat utvecklingsarbetet av LAMINA-cellen 
och anpassning av våra bränslelösningar för smartphoneindustrin. 
 
Ett första resultat av utvecklingsarbetet är uppvisandet av en fullt funktionell prototyp av en 
kommersiell Android-smartphone med en integrerad LAMINA-cell, vilket skedde efter periodens 
utgång. Prototypen är baserad på en kommersiell smartphonemodell med inbyggt stöd för att lägga 
till hårdvara och mjukvara. Den har utvecklats utan samverkan med tillverkaren, och kommer att 
användas som referensdesign i marknadsföringen av vår teknik till smartphonetillverkare. 
Integrationen är den enda av sitt slag i världen till dags dato, och fokus har inte bara lagts på den 
mekaniska integrationen utan även på användarupplevelsen. Som alla teknikföretag fortsätter vi nu 
arbetet med att kontinuerligt förbättra lösningen.  
 
Såsom tidigare kommunicerats har vi redan en pågående förstudie tillsammans med en av världens 
största smartphonetillverkare för att utvärdera hur vår teknologi kan integreras i deras smartphones. 
Vår nya referensdesign kommer att bli ett viktigt verktyg i den fortsatta utvärderingen. Vi är glada att 
konstatera att det finns ett tydligt intresse även från andra ledande smartphonetillverkare att 
utvärdera vår teknologi. I takt med att vi fortsätter arbetet med att förbättra och optimera vår 
lösning ytterligare kan vi nu fördjupa dialogen med smartphonetillverkarna.  
 
Därtill har vi under och efter kvartalet gjort viktiga tekniska framsteg som skyddar vårt bränsle. myFC:s 
affärsmodell är en följd av den reviderade strategi vi tillkännagav under våren. Intäktspotentialen för 
myFC när det gäller försäljning av vårt bränsle kan bli 5–10 gånger större än de som härrör från vår 
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bränslecell, och gynnas därmed av ökande volymer. Vi har därför analyserat, utvecklat och sökt patent 
på system som möjliggör att en smartphone, på ett mycket kostnadseffektivt, användarvänligt och 
skalbart sätt, kan avgöra om bränslekortet är ett originalbränslekort från myFC eller en kopia.  
 
Vi är ett uttalat kompetensföretag, därför har vi ökat personalstyrkan med tio personer under året 
som gått, vilket tillfört nyckelkompetens inom våra strategiska satsningar. Under det kommande 
kvartalet fortsätter vår implementering av strategin, våra samtal med potentiella partners och 
kunder, och vår fortsatta tekniska och kommersiella utveckling i oförtrutet hög takt. 
 
 
På återhörande, 
 
 
Björn Westerholm 
VD myFC 
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Väsentliga händelser under tredje kvartalet 
 
 
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 
myFC:s 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. 
 
myFC rekryterar spetskompetens inom mobilintegration 
Som ett led i myFC:s satsning på integration av bränsleceller i smartphones har företaget nu gjort en 
nyckelrekrytering. Chao Chen ansluter för att leda arbetet med mjukvaran för mobilintegrationen 
och för att stödja myFC:s kunder i lanseringen av produkter innehållandes mobil bränslecellsteknik. 
Chen är utbildad vid KTH och har lång erfarenhet från hårdvarunära utveckling till applikationen som 
används av slutanvändaren. Han kommer närmast från att leda teknisk support till stora 
smartphonetillverkare för Fingerprint Cards i Kina. Han har dessförinnan varit mjukvaruutvecklare för 
Fingerprint Cards i Sverige och lett mjukvaruutveckling för ST-Ericsson och Ericsson.  
 
myFC skeppar JAQ Hybrid till Lightec Japan 
Nu har leveransen av 500 enheter av bränslecellsladdaren JAQ Hybrid och tillhörande powercards 
gått till Lightec i Japan. Lightec blir först med att erbjuda JAQ Hybrid på den japanska marknaden. 
Ordern, som kommunicerades i juni, 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 Lawson samt till mobiloperatörernas butiker, bland annat KDDI och Softbank. 

 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 
myFC gör förändringar i ledningsgruppen  
myFC gör följande justeringar i bolagsledningen: Ville Lejon-Avrin utses till tillförordnad 
försäljningsdirektör under Max Rydahls föräldraledighet. Ville Lejon-Avrin kommer närmast från 
mobiloperatören 3 där han under de senaste sex åren innehaft ett flertal roller, alla kopplade till 
hårdvaruportföljen och dess tjänster och erbjudanden. Lejon-Avrin har tidigare arbetat bland annat 
för Nokia och Phonehouse. Marko Päivärinne, logistik- och produktionschef på myFC, tar samtidigt 
över ansvaret för företagets utvecklingsprojekt av en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare för 
elbilar, LAMINA REX. Päivärinne har mångårig erfarenhet av projektledning, supply chain och demand 
planning och har ansvarat för stora implementationer på bland andra Zound industries, Scibase och 
ArthroCare. 

myFC demonstrerar prototyp av smartphone som laddas med hjälp av integrerad 
bränslecell 
Som en del av den reviderade strategi myFC presenterade i april 2018 intensifieras ansträngningarna 
inom bränslecellsintegration i smartphones. Utvecklingen 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. Prototypen har utvecklats utan 
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samverkan med tillverkaren, och kommer att användas som referensdesign i marknadsföringen av 
myFC:s teknologi till smartphonetillverkare. 

myFC	lanserar JAQ Hybrid i Japan tillsammans med Lightec Inc.  
I samarbete med myFC lanserade Lightec myFC:s bränslecellsladdare JAQ Hybrid på den japanska 
marknaden. Lanseringen skedde under teknikmässan CEATEC 16-19 oktober. CEATEC står för 
Combined Exhibition of Advanced Technologies, och samlar utställare och besökare från hela 
Ostasien.	 

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. 

myFC förstärker koncernledningen med Tord Karlin som chef för Forskning och Utveckling 
myFC förstärker organisationen med Tord Karlin. Som FoU-chef kommer Karlin att ansvara för 
myFC:s forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tord Karlin har mångårig erfarenhet från 
elektronikbranschen, senast som teknikutvecklingsdirektör på elektronikföretaget Mycronic. Han har 
en doktorsexamen från KTH inom fasta tillståndets elektronik.  

 

 

 

 

. 
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Finansiell översikt 
Nettoomsättning och resultat 

1 juli – 30 september 2018 
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2018 uppgick till 0,2 Mkr (0,0). Under tredje kvartalet har 
Bolaget genomfört en första leverans till det japanska bolaget Lightec på 500 enheter av JAQ Hybrid.   
 
Rörelsens kostnader under tredje kvartalet var -17,3 Mkr (-11,1). Det innebär att kostnaderna ökat 
med 6,2 Mkr jämfört med tredje kvartalet 2017. Dessa kostnadsökningar kan främst hänföras till: 
 

• Övriga externa kostnader har ökat med 3,5 Mkr jämfört med samma kvartal 2017. 
Förklaringen är, som vi tidigare meddelat, 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. Flera av de projekt som vi arbetat med under tredje 
kvartalet 2018 var nystartade, eller hade inte startats för ett år sedan. Jämfört med 2017 har 
vi dessutom ökat antalet konsulter och personal, vilket innebär ökade kringkostnader i form 
av lokaler, IT, resor, m.m. 

• Antalet fast anställda personer har ökat med 10 personer jämfört med samma period 2017, 
men på grund av ett större semesteruttag 2018 jämfört med 2017, så har kostnaderna för 
personalen endast ökat med 0,7 Mkr. 

• Avskrivningarna har ökat, jämfört med samma period 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 Q3 2018 -0,3 Mkr (0,0).  

 
Bolagets rörelseresultat för tredje kvartalet 2018 uppgick till -15,4 Mkr (-10,7), och finansnettot för 
samma period var -0,0 Mkr (0,0). Jämfört med andra kvartalet 2018 har rörelseresultatet förbättrats 
med 6,3 Mkr, vilket framför allt beror på minskade projekt- och lönekostnader. 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till 62,7 Mkr (4,7). Förbättringen i kassaflödet hänför sig 
till den företrädesemission bolaget genomförde under försommaren 2018, men där huvuddelen av 
utbetalningen för emissionen kom i juli 2018, det vill säga i början av tredje kvartalet. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har under tredje kvartalet 2018 uppgått till -28,1 Mkr (-
9,5). Under perioden har bolaget köpt in relativt stora mängder av kritiska komponenter för 
tillverkningen av JAQ Hybrid och lagerfört dessa, dessutom har bolaget minskat leverantörsskulder 
och andra kortfristiga skulder med ca 16 Mkr.  

De immateriella anläggningstillgångarna har ökat med 5,2 Mkr (8,0) under kvartalet och gäller 
generell bränslecellutveckling, utveckling av bränsle samt fortsatt utveckling av JAQ-systemet. 
 
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 september 2018 uppgick koncernens likvida medel till 78,2 Mkr (25,1). 
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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  

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 september uppgick förskottet till 10 
Mkr. 

Eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick per den 30 september 2018 till 207,6 Mkr (168,3). Soliditeten 
uppgick den 30 september 2018 till 95,5 % (93,3).  

Medarbetare 

Antal anställda uppgick till 23 (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 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).  
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Kalendarium 

22 februari 2019  Bokslutskommuniké 2018 
26 april 2019   Delårsrapport januari – mars 2019 
24 maj 2019   Årsstämma 2019 
26 juli 2019   Delårsrapport januari – juni 2019 
25 oktober 2019  Delårsrapport januari – september 2019   

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 

 
Stockholm den 26 oktober 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 26 oktober 2018 kl. 08:00 CET.   
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Finansiella rapporter 

 Resultaträkning för koncernen 
kSEK 

  

juli-sep 2018 juli-sep 2017 jan-sep 2018 jan-sep 2017 Helår 2017 

  
       

Rörelsens intäkter 
 

       
Nettoomsättning  

 
202 6 467 337 337 

Aktiverat arbete för egen räkning 
 

1 514 404 3 923 2 787 2 978 
Övriga rörelseintäkter   248 16 198 33   
Summa rörelseintäkter  1 964 426 4 589 3 157 3 315   

  
 

  
  

Rörelsens kostnader 
 

  
 

  
  

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror 
 

0 0 0 -881 -1 781 
Övriga externa kostnader 

 
-7 531 -3 999 -28 392 -11 914 -30 368 

Personalkostnader 
 

-5 829 -5 169 -19 382 -13 453 -18 825 
Avskrivningar 

 
-3 630 -1 952 -10 840 -6 022 -17 656 

Andel i intresseföretags resultat efter skatt  
 

-326 
 

-1 543 
 

-3 000 
Övriga rörelsekostnader 

 
0  - -359  - -56 

Summa rörelsekostnader   -17 316 -11 119 -60 517 -32 271 -71 686 
Rörelseresultat  -15 353 -10 693 -55 928 -29 114 -68 371   

  
 

  
  

Resultat från finansiella poster 
 

  
 

  
  

Finansnetto   -5 -46 -434 -561 -598 
Resultat efter finansiella poster  -15 358 -10 739 -56 363 -29 674 -68 969   

  
 

  
  

Skatt    - - - - - 
Periodens resultat   -15 225 -10 739 -56 230 -29 674 -68 969   

  
 

  
  

Resultat per aktie 
 

  
 

  
  

före utspädning (kr) 
 

-0,22 -0,33 -1,16 -1,01 -2,25 
efter utspädning (kr) 

 
na na na na na   

  
 

  
  

Genomsnittligt antalet utestående aktier vid 
rapportperiodens utgång före 

 
  

 
  

  

utspädning (i tusental) 
 

69 287 32 849 48 290 29 327 30 633 

 
 
 
 
  



 
 

myFC | Delårsrapport  
januari – september 2018 

Sid 10 
	

Balansräkning för koncernen 
kSEK   30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017   

Tillgångar 
 

  
 

    
  

 
   

Tecknat ej inbetalt kapital   42 108 0 
  

 
  

 
   

Anläggningstillgångar   
 

   
Immateriella anläggningstillgångar 

 
110 488 93 505 93 749 

  

Materiella anläggningstillgångar 
 

6 037 3 336 3 483 
  

Andelar i intresseföretag 
 

5 290 8 331 5 331 
  

Summa anläggningstillgångar   121 815 105 172 102 563   
  

  
    

Omsättningstillgångar 
 

  
    

Varulager 
 

2 595 134 0 
  

Kundfordringar 
 

202 26 218 
  

Aktuella skattefordringar 
 

783 1 288 1 265 
  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 208 1 000 8 984 
  

Övriga fordringar  
 

12 626 5 576 4 143 
  

Likvida medel 
 

78 238 25 080 31 276 
  

Summa omsättningstillgångar   95 651 33 102 45 886   

Summa tillgångar  217 466 180 382 148 449   
  

  
    

Eget kapital och skulder 
 

  
    

  
  

    

Eget kapital 
 

  
    

Aktiekapital 
 

4 083 1 943 2 028 
  

Övrigt tillskjutet kapital 
 

512 529 379 756 377 208 
  

Balanserat resultat 
 

-252 655 -183 686 -183 686 
  

Periodens förlust   -56 363 -29 674 -68 969 
  

Summa eget kapital  207 594 168 339 126 580   
        

Långfristiga skulder        
Övriga långfristiga skulder   0 93 0 

  

Summa långfristiga skulder  0 93 0   
  

  
    

Kortfristiga skulder 
 

  
    

Skulder till kreditinstitut 
 

93 1 111 926 
  

Leverantörsskulder 
 

5 251 6 426 15 826 
  

Aktuell skatteskuld 
 

0 0 25 
  

Övriga skulder 
 

899 675 594 
  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 630 3 739 4 498 
  

Summa kortfristiga skulder   9 872 11 951 21 869   

Summa eget kapital och skulder  217 466 180 382 148 449   
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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 
 

2 055 144 867 
  

146 922 

Emissionskostnad 
  

-9 546 
  

-9 546 

Periodens resultat         -56 230 -56 230 

2018-09-30 
 

4 083 512 529 -252 655 -56 230 207 727 

 

 
Rapport över kassaflöden för koncernen  

kSEK 

  

juli-sep 2018 juli-sep 2017 jan-sep 2018 jan-sep 2017 Helår 2017 

  
  

 
  

 
 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -28 139 -9 504 -59 489 -20 845 -45 187   
  

 
  

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 879 -18 032 -30 092 -31 365 -40 194   
  

 
  

  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  96 710 32 280 136 544 68 465 107 832   
  

 
  

 
 

Periodens kassaflöde 
 

62 692 4 744 46 963 16 255 22 451 
  

  
 

  
  

Likvida medel vid periodens början 
 

15 546 20 336 31 276 8 825 8 825 

Likvida medel vid periodens slut   78 238 25 080 78 238 25 080 31 276 
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Resultaträkning för moderbolaget 

kSEK 

  

juli-sep 2018 juli-sep 2017 jan-sep 2018 jan-sep 2017 Helår 2017 

  
  

 
  

 

 

Rörelsens intäkter 
 

  
 

  
 

 

Nettoomsättning  
 

3 268 2 260 8 964 5 521 7 922 

Övriga intäkter 
 

0 
 

16 
  

Summa rörelseintäkter   3 268 2 260 8 981 5 521 7 922   
  

 
  

  

Rörelsens kostnader 
 

  
 

  
  

Externa kostnader 
 

-920 -1 604 -3 780 -3 264 -8 121 

Personalkostnader   -3 629 -3 652 -11 236 -7 614 -10 825 

Rörelseresultat  -1 281 -2 996 -6 035 -5 356 -11 024   
  

 
  

  

Resultat från finansiella poster 
 

  
 

  
  

Finansnetto   0 -6 -342 -307 -318 

Resultat efter finansiella poster  -1 281 -3 002 -6 377 -5 663 -11 342   
  

 
  

  

Skatt    - - - - - 

Periodens resultat   -1 281 -3 002 -6 377 -5 663 -11 342 
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Balansräkning för moderbolaget  

kSEK 

  

30 sep 2018 30 sep 2017 31 dec 2017 

  
  

  

Tillgångar 
 

  
 

 
  

  
 

 

Anläggningstillgångar 
 

  
 

 

Andelar i dotterföretag 
 

241 374 164 436 193 263 

Andelar i intressebolag 
 

9 833 8 331 8 331 

Summa anläggningstillgångar   251 207 172 767 201 594   
  

  

Omsättningstillgångar 
 

  
  

Fordran på koncernföretag 
 

130 066 96 337 99 533 

Aktuell skattefordran 
 

260 0 0 

Övriga fordringar 
 

968 32 2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117 42 136 

Likvida medel 
 

70 276 19 215 21 764 

Summa omsättningstillgångar   201 687 115 626 121 435 

Summa tillgångar  452 894 288 393 323 029   
  

  

Eget kapital och skulder 
 

  
  

  
  

  

Eget kapital 
 

  
 

 
Aktiekapital 

 
4 083 1 943 2 028 

Överkursfond 
 

472 728 339 955 337 407 

Balanserat resultat 
 

-21 650 -10 308 -10 308 

Periodens förlust   -6 377 -5 663 -11 342 

Summa eget kapital  448 784 325 927 317 785 
     

 

Kortfristiga skulder 
 

  
 

 
Leverantörsskulder 

 
576 0 1 120 

Skulder till koncernföretag 
 

0 926 0 

Övriga skulder 
 

816 589 888 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 717 3 059 3 236 

Summa kortfristiga skulder   4 110 4 574 5 244 

Summa eget kapital och skulder  452 894 330 501 323 029 
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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 

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 
 

2 055 144 867 
  

146 922 

Emissionskostnad 
  

-9 546 
  

-9 546 

Periodens resultat         -6 377 -6 377 

2018-09-30 
 

4 083 472 727 -21 650 -6 377 448 785 

 
 

Nyckeltal 

kSEK 

  

juli-sep 2018 juli-sep 2017 jan-sep 2018 jan-sep 2017 Helår 2017 

Nettoomsättning. Kkr 
 

202 6 467 303 335 

Rörelsemarginal, % 
 

neg neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % 
 

neg neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr 
 

5,5 5,1 5,5 5,7 3,4 

Soliditet, % 
 

95,5 93,3 95,5 93,3 87,1 

Antalet anställda vid periodens slut 
 

23 13 23 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 26 oktober 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 


