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Styrelsen och verkställande direktören för myFC Holding AB (Publ) får härmed avge

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i svenska kronor, kr

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för myFC Holding AB (publ), med säte i Stockholm, får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020.
Verksamheten
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar mikrobränsleceller i syfte att leverera ökad driftstid för
batteridrivna produkter. Vår mikrobränslecellsteknologi använder vätgas och omvandlar den till ren energi.
Våra mikrobränsleceller är flexibla i form och utförande och därför lätta att passa in i nästan vilket utrymme som
helst. Vi kallar det Freedom-in-Design™.
Vårt erbjudande, att kombinera bränsleceller och batterier, skapar en möjlighet för våra kunder att differentiera sitt
erbjudande mot sina kunder - både vad gäller användarupplevelse och klimatavtryck. Tillsammans med våra
kunders batteridrivna produkter tillhandahåller vi en hybridlösning genom att adressera samexistensen av batterioch bränslecellsteknologi.
Aktien och ägarförhållanden
MyFC Holdings (publ) aktie noterades den 27 maj 2014 på NASDAQ First North i Stockholm. Huvudägare i bolaget är
H 119 AS, Avanza Pension och Clearstream Banking SA. MyFC:s aktiekapital uppgår till 9 368 Kkr och består av
160 191 818 aktier med ett kvotvärde om 0,06 kr.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Under 2020 har bolaget fortsatt att utveckla sin skalbara modulära bränslecellsteknologi, renodlat sin
strategi för att ta en position som systemleverantör, samt genomfört en större organisationsförändring.
• För att på ett tydligt sätt visa vilka möjligheter bolagets teknologi innebär, beslutade bolaget att visa upp
ett fullt fungerande hybridfordon med bränsleceller och batteri för intressenter och allmänhet i mitten av
2020.
• I april utsågs Michael Glantz till ny verkställande direktör i bolaget. Michael har jobbat i ledande
befattningar i bolaget sedan 2012, de senaste åren som CTO för bolaget.
Som ny CTO utsågs Sebastian Weber.
• På årsstämman den 28 maj valdes Johnny Bräster och Klaus Wiemers in som styrelseledamöter. Lars
Gullikson avböjde omval till styrelsen.
• I mitten av juni presenterade bolaget det hybridfordon bolaget tagit fram under våren. Bilen visades upp
och kördes i samband med en företagspresentation bolaget hade i Göteborg. Tyvärr tvingade covid-19
pandemin bolaget att genomföra demonstrationen digitalt.
• På en extra bolagsstämma den 6 juli beslutade bolaget att genomföra två nyemissioner av aktier till nya
och befintliga investerare, inklusive företagsledningen. De båda emissionerna förväntades inbringa ca 51
Mkr till bolaget.
• I augusti meddelade bolaget att Ulf Henning slutar som CFO i bolaget efter 8 år på positionen. Ulf kvarstår
som CFO på konsultbasis tills det att en ny CFO hittats.
• I september utvaldes myFC av Energimyndigheten att delta i en förstudie för utveckling av en hybridlösning
med kombinerat batteri- och bränslecellssystem. Projektet syftar till att utveckla nästa generations
elektriska system för elfordon speciellt anpassat till det nordiska klimatet.
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•

I november meddelade bolaget att man tecknat ett avtal med Global Emerging Markets som möjliggör
finansiering upp till 150 Mkr.

•

Under fjärde kvartalet 2020 meddelade bolaget att man fått patent godkända både i Indien och Brasilien.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I januari meddelade myFC att man blivit inbjuden av Energimyndigheten att delta i konceptstudie för mindre fordon.
myFC har valts ut att delta i en konceptstudie för utveckling av små, miljövänliga, kostnads- och energieffektiva
fordon. Studien finansieras av Energimyndigheten, projektleds av forskningsinstitutet RISE, och har som
övergripande syfte att minska utsläppen och stärka den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft.
I februari meddelade bolaget att emissionen som beslutades på den extra bolagsstämman i juli 2020 inbringade
drygt 36 Mkr till bolaget. Ursprungligen skulle emissionen ge ca 52 Mkr och pengarna skulle betalts in i slutet av juli
månad 2020, men på grund av yttre omständigheter, där Coronapandemin var en stark orsak, var ett par investerare
tvingade att backa från sina åtaganden att investera i myFC. Styrelsen försökte in i det längsta att få emissionen
fulltecknad, men lyckades inte fullt ut.
På den extra bolagsstämman den 3 mars utsågs Ulf Henning till styrelseledamot och ny styrelseordförande i myFC.
Covid-19 pandemin fortsätter att påverka hela samhället även under 2021. Även om vaccineringen kommit igång så
kommer det ta tid innan samhället är tillbaka på en normal nivå. Effekten av denna pandemi har haft stort
genomslag och många företag har drabbats hårt på grund av minskad försäljning, uteblivna leveranser, stor
sjukfrånvaro, m.m. myFC har dessbättre inte påverkats till någon större del av denna pandemi. Även om delar av vår
personal drabbats av viruset så har all klarat sig bra och är tillbaka i arbete igen. Den största effekten är att
beslutsprocesserna för vissa projekt tar längre tid än tidigare, vilket ger en effekt på myFC. Vår bedömning idag är att
COVID-19 inte kommer att ha någon väsentlig ekonomisk påverkan på bolaget för 2021.
Förväntad framtida utveckling
Affärsutvecklingen fortskrider och vi ser ett stort intresse i de prioriterade affärssegment vi jobbar med. Elcyklar och
lätta fordon inom soft mobility ett av de prioriterade segmenten för oss där den modularitet och flexibilitet vi kan
erbjuda är attraktiv. myFC för fortsatta samtal med aktörer inom soft mobility-sektorn som är mycket lovande och vi
hoppas få anledning att berätta mer om detta inom kort.
Ett annat prioriterat segment som växer mycket snabbt, är intralogistik, den teknik som används i stora varulager i
form av elektrifierade lagerrobotar (AMR och AGV) och mindre truckar. Inom intralogistik behövs små och flexibla
lösningar istället för stora, prismatiska och stackade bränsleceller, vilket myFC kan erbjuda. Vår teknik är väl
anpassad och adapterbar till den globalt snabbt växande vätgas och bränslecells industrin.
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Finansiell utveckling
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för året 1 januari – 31 december 2020 uppgick till 0 Mkr (0). Övriga rörelseintäkter uppgick till 0,8
Mkr (2,1). Intäkterna är att hänföra till en försäljning av lager som genomfördes under första kvartalet 2020.
Rörelsens kostnader uppgår till -49,5 Mkr (-170,2). Minskningen jämfört med föregående år hänförs främst till
minskade nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under 2020. Genomsnittligt antal anställda i
bolaget var under året 13 (19) personer.
•
•
•

•

Övriga externa kostnader har minskat med 6,3 Mkr jämfört med 2019, vilket beror på den neddragning av
konsulter och utvecklingsprojekt.
Personalkostnaderna minskade under året med 11,1 Mkr. Orsaken till detta är att verksamheten dragits ner
och i och med det har personalstyrkan minskats.
Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar uppgick till -5,7 Mkr (-100,2) under
2020. I och med att bolaget valt att sluta jobba med utveckling av konsumentprodukter, beslutade
styrelsen att skriva ned motsvarande tillgångar i balansräkningen, vilket gjordes under 2019.
Övriga rörelsekostnader var under året -0,1 Mkr (-8,8). Inga lagernedskrivningar har förekommit under 2020.

Bolagets rörelseresultat för året uppgick till -48,3 Mkr (-165,5) och skillnaden mellan 2020 och 2019 är främst drivet
av minskade kostnader enligt ovan beskrivning.
Finansiell ställning och kassaflöde
Bolagets omsättningstillgångar uppgick vid årets slut till 5,9 Mkr (14,9). Den största delen av detta är ett varulager på
2,4 Mkr (2,7). De kortfristiga skulderna uppgick till 14,1 Mkr (8,7) vid årsskiftet.
Kassaflödet under året uppgick till -8,7 Mkr (-42,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten var under helåret
negativt och uppgick till -39,5 Mkr (-64,3). Under 2020 har bolaget tillförts 28,1 Mkr genom emissioner. Den
avslutande betalningen för emissionen som beslutades i juli 2020, inbetalades i början av februari och gav bolaget
ett tillskott på 28,6 Mkr.
Koncernens immateriella tillgångar utgörs av olika utvecklingsprojekt, samt koncernens patentportfölj om över 100
patent och patentansökningar. Detta kan exempelvis gälla utveckling av bränsleceller, laddare, samt tillhörande
komponenter såsom algoritmer, elektronik och gränssnitt.
Soliditeten uppgick den 31 december 2020 till 76,7 procent (87,1).
Finansiering
Styrelsen granskar regelbundet företagets befintliga och prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att
företaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten enligt den strategiska inriktning som
styrelsen beslutat om. Företagets långsiktiga kapitalbehov avgörs av hur framgångsrikt företaget kommer att kunna
kommersialisera sina produkter. Kommersialiseringen är i sin tur beroende av olika faktorer som kommer att
påverka bolagets nivå på behov av finansiering av utgifter för marknadsföring, FoU och administration.
Den 31 december 2020 uppgick koncernens likvida medel till 1,1 miljoner kronor. Genom nyemission erhölls
ytterligare 28,7 miljoner i likvida medel den 10 februari 2021. Baserat på nuvarande budget, prognos och beslutad
strategisk plan bedömer styrelsen att bolaget är i behov av ytterligare likviditetstillskott för att finansiera
verksamheten framåt. Som ett led i styrelsens arbete för att säkerställa bolagets finansiering tecknades ett
aktiefinansieringsavtal med Global Emerging Markets (GEM) i november 2020 varefter finansieringen av
verksamheten bedöms vara säkerställd för överskådlig tid framåt. Styrelsen arbetar dock fortsatt med flertalet
aktiviteter och utvärderar löpande olika alternativ för finansiering och kapitalisering av bolaget och verksamheten
framåt.
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Investeringar
Investeringarna uppgick under året till 0,3 Mkr (2,6). Investeringarna avsåg patent och varumärken. Under 2020 har
inga materiella investeringarna avseende produktionsutrustning och R&D-utrustning genomförts.
Forskning och utveckling
Under 2020 har myFC framförallt arbetat med följande saker.
2020-Q1 / Q2
Under de första 6 månaderna har fokus legat på att färdigställa, testa och dokumentera arbetet med vår
hybridisering av den Fiat 500E som laserades under juni månad.
2020-Q3
Det tredje kvartalet har fokus legat på att förbättra och öka effektiviteten i installationen i bilen samt att utveckla ett
hybridsystem till mindre effektkrävande applikationer så som: E-bike, AMR, AGV och fordon med ett effektkrav upp
till 1,5 KW. Utveckling av en ny bränslecell med tillhörande styr- och reglerteknik startad. Denna cell är designad för
att ingå i de system vi designar med mindre effektbehov. Samarbete startat med de olika parterna i det projekt vi
jobbar i under ledning av RISE.
2020-Q4
Intensifierat arbete i utvecklingsprojekt lett av RISE, ytterligare ett samarbetsprojekt finansierat av
Energimyndigheten och i ledning av RISE är startat. Fullskalig testning av nya bränsleceller med tillhörande styr &
reglerteknik. Fortlöpande diskussioner gällande kundspecifika applikationer för: E-Bike, AMR, AGV, eldrivna
lagertruckar och andra E-mobility applikationer.
Medarbetare
Antal anställda i koncernen uppgick till 11 (13) personer vid utgången av året.
Moderbolaget
Nettointäkten i moderbolaget uppgick till 8,3 Mkr (9,2) för helåret 2020. Intäkterna avser koncernintern fakturering
avseende tjänster som utförts för dotterbolaget. Antalet anställda i moderbolaget har minskat med 1 person (25 %) i
genomsnitt under 2020.
Rörelsens kostnader uppgick för helåret 2020 till -58,0Mkr (-173,9). Under 2019 gjordes stora nedskrivningar av
immateriella tillgångar i myFC AB, vilket ledde till ett stort aktieägartillskott från moderbolaget. Under 2020 har inga
nedskrivningar av immateriella tillgångar gjorts. Även personalkostnaderna minskade under 2020 jämfört med 2019
och uppgick för helåret 2020 till -10,9 Mkr (-16,6). Övriga externa kostnader har minskat med 0,5 Mkr jämfört med
2019.
Framtidsutsikter
Under 2021 är bolagets mål och inriktning att vidareutveckla kommersiella applikationer för integrering i den
elektrifierade mobilitetsindustrin.
Vi har för avsikt att presentera flertalet applikationer där vår unika bränslecellsteknik är redo för kommersiella avtal.
Teknikutvecklingen och IPR arbetet kommer att intensifieras för att följa den starkt växande vätgas expanderingen
som sker runt om i världen.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Finansiella risker
Den största risken för fel i den finansiella rapporteringen uppstår främst i redovisat värde på immateriella
anläggningstillgångar. Om verkligt värde av dessa tillgångar visar sig avvika negativt från redovisat värde kan detta
medföra nedskrivningsbehov, vilket skulle få negativa effekter på bolagets resultat och finansiella ställning.
Per den 31 december 2020 är bedömningen att redovisat värde på dessa poster inte understiger verkligt värde.
myFC utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom ränterisk, valutarisk, prisrisk, kreditrisk och
finansierings- och likviditetsrisk. myFC:s finansiella risker bedöms huvudsakligen vara finansieringsrisk, likviditetsrisk
och valutarisk.
Finansieringsrisk och likviditetsrisk
Finansieringsrisk avser risken att refinansiering av förfallande lån försvåras eller blir kostsam och att koncernen
därmed får svårt att fullfölja sina betalningsåtaganden. Likviditetsrisk avser risken att inte kunna fullgöra
betalningsåtaganden då de förfaller. Eftersom bolaget ännu inte producerar ett positivt kassaflöde, är man
beroende av extern finansiering. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission riskerar befintliga
aktieägare att bli utspädda. Ett misslyckande med att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller att lösa
uppkomna finansieringsbehov kan i värsta fall leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av
bolaget.
myFC opererar på en global marknad med stora delar av försäljningen och inköpen i andra valutor än SEK.
Försäljningen och inköp av råvaror sker primärt i USD och EUR, men även i andra valutor. Koncernens inköp av
tjänster sker delvis i SEK men även i andra valutor. Förändringar i värdet på SEK i förhållande till andra valutor kan
därmed komma att få såväl positiva som negativa effekter på bolagets resultat och finansiella ställning.
Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (Kkr)
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets förlust
Summa
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponerats så att
i ny räkning överförs
Summa

527 740
-363 973
-49 319
114 448
114 448
114 448

Så här styr vi bolaget
myFC Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ First North Stockholm sedan den 27 maj
2014. Bolaget är ett publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning främst genom aktiebolagslagen och
årsredovisningslagen. Ytterligare regler och rekommendationer på bolagsstyrningsområdet finns framförallt i
börsens regelverk, Svensk kod för bolagsstyrning samt i uttalanden av Aktiemarknadsnämnden. Förutom
lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av
bolagets verksamhet. Svensk kod för bolagsstyrning behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är listade
på First North. Den är således inte obligatorisk för myFC och tillämpas i de delar styrelsen anser relevant för bolaget
och dess aktieägare.
Aktieägare
Aktiekapitalet i myFC uppgick vid årets slut till 9 367 943 kronor fördelat på 160 191 818 aktier, var och en med ett
kvotvärde om SEK 0,06. Samtliga aktier motsvarar en röst per aktie. Antalet aktieägare uppgick per den 30 december
2020 till 10 300.
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Årsstämman
Årsstämma skall hållas senast sex månader från räkenskapsårets utgång. De aktieägare som är registrerade i
aktieboken och som anmält deltagande i tid har rätt att delta på stämman. Årsstämman 2020 ägde rum den 28 maj i
Stockholm. På stämman beslutades bland annat om val och ersättning till styrelse och revisor samt ett
bemyndigande om nyemission.
Valberedning
myFC antog vid årsstämman 2016 principer för tillsättande av en valberedning. Valberedningen ska bestå av
representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september månad.
Väljer en av de tre största aktieägarna att inte delta i valberedningsarbetet ska nästkommande aktieägare i
storleksordning beredas plats i valberedningen. Valberedningen kan besluta att ytterligare en ägarrepresentant eller
representant för en grupp större aktieägare adjungeras eller utses till ledamot av valberedningen. I de fall redan
utsedd ledamot avgår ur valberedningen, eller den ägare som ledamot företräder väsentligt reducerat sitt
aktieinnehav i bolaget, kan valberedningen erbjuda annan aktieägare att utse ersättare. Inget arvode ska utgå till
ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av bolaget för skäliga
utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete. Valberedningen ska arbeta fram förslag i
följande frågor för beslut vid årsstämman:
• förslag till styrelse
• förslag till styrelseordförande
• förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt
eventuell ersättning för utskottsarbete
• förslag till revisorer
• förslag till arvode till bolagets revisorer
• eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

Valberedningen består inför årsstämman 2021 av:
•

Alex Guy – valberedningens ordförande, representerar H119 AS

•

Kenth Öhlin - representerar sig själv

•

Mattias Di Meglio – representerar sig själv

Styrelsen och dess arbete
Styrelsens sammansättning i myFC ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan
suppleanter. myFC:s styrelse har från årsstämman 2020 fram till den 5 februari 2021 bestått av fyra ledamöter. Under
perioden från den 5 februari till den 3 mars 2021 bestod styrelsen av 3 ledamöter. Markus Hermanek har varit
ordförande från stämman 2020 fram till den 5 februari 2021 då han lämnade styrelsen genom eget utträde. Från den
3 mars har styrelsen bestått av 4 ledamöter med Ulf Henning som ordförande. Samtliga styrelseledamöter är
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Tre av styrelseledamöter är oberoende i förhållande till
större aktieägare/ intressenter.
Arbetsordning
I enlighet med aktiebolagslagen har styrelsen fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och skriftliga
instruktioner om rapportering till styrelsen. Såväl arbetsordning som rapporteringsinstruktion utvärderas,
uppdateras vid behov och fastställs årligen. Av arbetsordningen ska eventuell arbetsfördelning mellan ledamöterna
framgå. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt
styrelsen har delegerat till sådana utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen håller
sammanträden regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt
punkter vid behov. Därutöver håller styrelsen extra sammanträden vid behov samt efter påkallande av
styrelseledamot eller verkställande direktör. Av rapporteringsinstruktionen framgår när och hur sådana uppgifter
som behövs för styrelsens fortlöpande bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska situation ska samlas in
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och rapporteras till styrelsen. Rapporteringsinstruktionen ger styrelsen underlag för uppföljning av planer, budgetar
m.m. Enligt nu gällande arbetsordning ska styrelsen, efter det konstituerande sammanträdet efter årsstämman,
sammanträda vid minst 4 planerade tillfällen under verksamhetsåret.
Styrelsens arbete under 2020
Under 2020 hade styrelsen 16 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som årligen
antas vid det konstituerande mötet. Under varje ordinarie styrelsemöte avhandlas föregående protokoll,
verksamhetens utveckling sedan föregående möte samt företagets ekonomiska ställning och resultatutveckling.
Styrelsen informeras löpande genom skriftlig information om affärsverksamheten och frågor i omvärlden som är av
betydelse för företaget. Under 2020 har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet åt följande frågor:
• Utvecklingsarbetet avseende bolagets teknik
• Förändringsarbete avseende bolagets strategiska inriktning
• Marknadsföring och försäljning av myFC:s produkter
• Kapitalisering av bolaget
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen av styrelsens arbete. Utvärderingen görs på årsbasis.
Bedömningen fokuserar bland annat på styrelsens arbetssätt, antal möten och effektivitet, tid för förberedelser,
tillgänglig specifik kompetens, enskilda styrelseledamöters möjligheter att påverka styrelsearbetet.
Ersättningsutskott
Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott fram till och med årsstämman 2020 bestående av
styrelseordförande och Alexander Guy (styrelseledamot). Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att förhandla
anställnings- och lönevillkor med verkställande direktören.
Revisor
myFC:s revisor är revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserad revisor Magnus Lagerberg
som huvudansvarig revisor.
Verkställande direktören och ledning
Ledningen i myFC består av verkställande direktör, ekonomidirektör och en teknikdirektör. Verkställande direktören
ansvarar för den dagliga verksamheten i bolaget, förbereder och implementerar strategier, organisationsfrågor samt
följer den finansiella utvecklingen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är
av osedvanligt slag eller stor betydelse, faller utanför den löpande förvaltningen och ska därför beredas och föredras
styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören framgår närmare av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad ”VDinstruktion”). Verkställande direktören utformar tillsammans med styrelseordföranden kallelse och förslag till
dagordning, tar fram nödvändigt beslutsunderlag, samt deltar vid styrelsesammanträden.
Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Ersättningen till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner
och avgångsvillkor. Lön och övriga anställningsförmåner till de ledande befattningshavarna bedöms vara
marknadsmässiga och baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation.
Fast lön
Grundlönen ska baseras på marknadsförhållanden, vara konkurrenskraftig och beakta omfattningen och ansvaret
som är förenat med befattningen, liksom den ledande befattningshavarens skicklighet, erfarenhet och prestationer.
Rörlig lön
Rörlig lön kan betalas till anställda baserat på uppfyllandet av deras respektive prestationskriterier.
Ersättningskommittén ska lämna godkännande avseende rörlig lön till VD och ledande befattningshavare.
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Pensionsvillkor
Pensionsålder är 67 år. Pensionsvillkoren innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på
det löneavstående som överenskommits och/eller det pensionspremie som avtalats.
Avgångsförmåner
Uppsägningstid och avgångsvederlag är individuella och reglerade i anställningsavtal. Vid uppsägning från bolagets
sida har Michael Glantz sex (6) månaders uppsägningstid. Sebastian Weber har tre (3) månaders uppsägningstid.
Ersättningar till VD och ledande befattningshavare
De ledande befattningshavarna har ersatts på marknadsmässiga grunder. Peter Friedrichsen avgick som VD i april
2020 och hade 6 månaders uppsägningstid samt ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Michael Glantz tillträdde
som VD i april 2020. Ersättningen till Peter Friedrichsen under 2020 har uppgått till 3 905Kkr (3 443). Michael Glantz
har under 2020 erhållit en ersättning om 2 744 Kkr. Ersättningarna inkluderar grundlön, rörlig ersättning samt
pensionskostnader. För Peter Friedrichsen ingår även ett avgångsvederlag.
Motsvarande ersättningen till övriga ledande befattningshavare var 8 109 Kkr.
Ersättningar till styrelsen 2020
Det beslutade arvodet till styrelsen uppgick under 2020 till 150 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till varje
styrelsemedlem.
Namn

Invald år

Oberoende av
bolaget

Oberoende av
större
aktieägare

Stämmobeslutat
arvode, kr per år

Mötesnärvaro

Markus
Hermanek

2019

Ja

Ja

150 000

16

Alexander Guy

2019

Ja

Ja

100 000

16

Johnny Bräster

2020

Ja

Ja

100 000

11

Klaus Wiemers

2020

Ja

ja

100 000

11

Arvoden till revisorer
Ersättning till myFC:s revisorer utgår enligt godkänd löpande räkning. Under 2020 utgick ersättning till
PricewaterhouseCoopers AB med 515 Kkr (608), varav 469 Kkr (480) i revisionsarvode.
Intern kontroll
Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda
principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att bolagets finansiella rapportering är
upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav till följd av att bolagets
aktier är listade. Bolagets interna kontrollstruktur har som utgångspunkt, arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören. Verkställande direktören ska genom finanschefens försorg tillse att styrelsens ledamöter
månatligen tillställs särskilda ekonomiska rapporter samt i övrigt tillställs den information som behövs för att följa
bolagets ekonomiska situation.
Incitamentsprogram
Per den 31 december 2020 förelåg inget incitamentsprogram. Det är styrelsens avsikt att införa detta snarast möjligt.
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Teckningsoptioner
På den extra bolagsstämman den 26 mars 2019 så beslutades det om nyemission av aktier och teckningsoptioner
("Units") med företrädesrätt för aktieägarna. Totalt emitterades 39 958 000 teckningsoptioner med villkoret att två
(2) teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckning av
aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 kan äga rum under perioden 1 augusti 2019 till
och med den 30 april 2022. Teckningskursen är 2 kronor per aktie under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30
april 2020 och 3 kronor per aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022. Den 31 december 2020
hade 116 662 teckningsoptioner utnyttjats.
I november 2020 ingick myFC ett aktiefinansieringsavtal med Global Emerging Markets (GEM), en Luxemburgbaserad fond. Som ett led i detta avtal har GEM erhållit 10 000 000 teckningsoptioner
Teckningsoptionerna gäller i tre år från registrering vid Bolagsverket och berättigar GEM att när som helst under en
sådan treårsperiod teckna upp till 10 000 000 nya aktier i Bolaget till ett lösenpris om 3 SEK per ny aktie.
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Resultaträkning för koncernen
kSEK

Not

Helår
2020

Helår
2019

3

-

-

-

2 662

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

750

2 064

Summa rörelseintäkter

750

4 726

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5

-25 512

-31 425

Personalkostnader

4

-17 772

-28 890

Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar

6

-5 701

-100 244

Andel i intresseföretags resultat efter skatt

0

-881

-133

-8 750

Summa rörelsekostnader

-49 118

-170 190

Rörelseresultat

-48 368

-165 464

-70

-62

-48 437

-165 526

-

-

-48 437

-165 526

före utspädning (kr)

-0,31

-1,76

efter utspädning (kr)

na

na

156 217

94 244

Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Finansnetto

7

Resultat efter finansiella poster
Skatt

8

Periodens resultat
Resultat per aktie

Genomsnittligt antalet utestående aktier under räkenskapsåret (i tusental)
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Balansräkning för koncernen
31 mars
2020

31 dec
2019

28 632

21 105

9

25 049

30 068

10

1 091

1 428

26 139

31 496

2 431

2 716

Not

kSEK
TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

-

51

323

154

1 326

906

682

1 250

1 145

9 827

5 908

14 904

60 679

67 505

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Aktiekapital

9 368

6 420

Pågående nyemission

29 196

21 105

Övrigt tillskjutet kapital

566 188

541 048

Balanserat resultat

-509 770

-344 244

Årets förlust

-48 437

-165 526

Summa eget kapital

46 545

58 803

Checkräkningskredit

2 515

-

Leverantörsskulder

4 235

2 350

Aktuell skatteskuld

-

-

2 096

714

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5 289

5 638

Summa kortfristiga skulder

14 135

8 702

Summa eget kapital och skulder

60 679

67 505
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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

6 420

562 153

-344 244

-165 526

58 803

-

-

-165 526

165 526

0
7 018

2019-12-31
Disposition enligt årsstämman
Kontant nyemission

2 948

4 070

-

-

Emissionskostnad

-

-34

-

-

-34

Pågående nyemission

-

29 196

-

-

29 196

Årets förlust

-

-

-

-48 437

-48 437

2020-12-31

9 368

595 384

-509 770

-48 437

46 545

Rapport över kassaflöden för koncernen
Not

kSEK

Helår
2020

Helår
2019

-48 368

-165 464

5 701

105 152

-70

-62

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

16

-169

62

-42 906

-60 312

484

3 586

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

2 917

-7 601

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

3 401

-4 015

-39 505

-64 327

-345

-8 636

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-345

-8 636

28 652

30 857

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring av checkräkningskredit

2 515

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

31 167

30 857

Årets kassaflöde

-8 683

-42 105

Likvida medel vid årets början

9 827

51 933

Likvida medel vid årets slut

1 144

9 828
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Resultaträkning för moderbolaget
kSEK

Not

Helår
2020

Helår
2019

3

8 314

9 232

2

53

8 316

9 285

-4 547

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Externa kostnader

5

-4 070

Personalkostnader

4

-10 568

-16 569

Aktieägartillskott till dotterbolag

-42 995

-152 828

Rörelseresultat

-49 316

-164 660

-3

-6

Nedskrivning av andelar i dotterbolag

-

-82 200

Nedskrivning av andelar i intressebolag

-

-881

-49 319

-247 747

-

-

-49 319

-247 747

Resultat från finansiella poster
Finansnetto

7

Resultat efter finansiella poster
Skatt

8

Årets resultat
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Balansräkning för moderbolaget
Not

kSEK

31 mars
2020

31 dec
2019

28 632

21 105

TILLGÅNGAR
Tecknat ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag

17

112 415

112 415

112 415

112 415

16 940

28 670

Övriga fordringar

65

165

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

239

1 071

8 834

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordran på koncernföretag

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

18 101

37 908

159 148

171 428

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

13

Aktiekapital

9 368

6 420

29 196

21 105

Överkursfond

527 740

502 600

Balanserat resultat

-363 973

-116 226

-49 319

-247 747

153 012

166 152

707

202

Pågående nyemission

Årets förlust
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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-

-

1 803

487

3 625

4 587

6 136

5 275

159 148

171 428
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Rapport över förändringar i Moderbolagets eget kapital
kSEK
2019-12-31
Omföring av föregående års resultat

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

523 706

-116 226

-247 747

166 153

Aktiekapital Överkursfond
6 420
-

-

-247 747

247 747

0

2 948

4 070

-

-

7 017

Emissionskostnad

-

-34

-

-

-34

Pågående nyemission

-

29 196

-

-

29 196

Årets förlust

-

-

-

-49 319

-49 319

2020-12-31

9 368

556 936

-363 973

-49 319

153 012

Not

Helår
2020

Helår
2019

-

-

Rörelsemarginal, %

neg

neg

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

Kontant nyemission

Nyckeltal
Nettoomsättning. kSEK

Eget kapital per aktie, SEK
Soliditet, %
Antalet anställda vid periodens slut
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0,6

76,1

87,1

11

13

16

NOTER
Not 1 Redovisningsoch värderingsprinciper
My FC Holding AB:s koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernen består av aktiebolagen my FC Holding AB org.nr:556942-1612,myFC AB, org.nr; 556685-5333 och myFC
Option och Kapital AB, org.nr; 556883-7511.
Koncernredovisning
MyFC Holding AB upprättar koncernredovisning. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med
den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid
förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Koncernen saknar dotterföretag i andra länder. Därmed sker ingen omräkning av dotterbolags resultat- och
balansräkning i utländsk valuta.
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk
valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
Offentliga bidrag
myFC AB kan erhålla offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation. Dessa erhålls i förskott och
redovisas då som skuld. I takt med att villkoren uppfylls reduceras skulden och en Övrig intäkt redovisas.
Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida prestation redovisas som Övrig intäkt när villkoren för
att få bidraget uppfyllts.
Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång, redovisas i koncernen som en förutbetald
intäkt. Denna post löses upp linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas då som en intäkt i posten Övriga
intäkter.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
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Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget
kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella tillgångar. De immateriella
investeringarna gäller främst utveckling av bränsleceller samt produkten JAQ Hybrid, men även investeringar i
patent och varumärken.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden och påbörjas i samband med att utvecklingsarbetet i
huvudsak slutförts. Avskrivningstiden för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgår till tre alternativt tio år.
Avskrivningstiden för patent och varumärken uppgår till fem år.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär
avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år
5 år

Intresseföretag
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i regel
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 % och 50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. Vid tillämpning av kapitalandelsmetoden värderas investeringen inledningsvis till
anskaffningsvärde och det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta koncernens andel av
intresseföretagets vinst eller förlust efter förvärvstidpunkten. Koncernens redovisade värde på innehav i
intresseföretag inkluderar goodwill som identifieras vid förvärvet.
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången
ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om
återföring bör göras.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga
placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när myFC blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor.
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Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut
eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då
legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av
tillgången och reglering av skulden avses ske.
Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs
med användning av först in, först ut-metoden (FIFU). Med nettoförsäljningsmetoden anses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret
har beaktats.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att
betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernen förekommer enbart avgiftsbestämda pensionsplaner.
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller
informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den
normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel
redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning.
Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen
på balansdagen.
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Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos
leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Koncernen har inga finansiella leasingavtal.
Verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Koncernen har en verksamhetsgren vilken utgörs av produktion, försäljning och utveckling av bränslecellskoncept
till portabla elektronikapplikationer. Företagets verksamhet äger rum på tre geografiska marknader; Sverige, EU och
övriga världen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget enbart kassamedel.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
myFC Holding AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och
skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
Underskottsavdrag
Koncernens underskottsavdrag har ej värderats och redovisas ej som uppskjuten skattefordran. Dessa
underskottsavdrag värderas först när koncernen etablerat en resultatnivå som företagsledningen med säkerhet
bedömer kommer att leda till skattemässiga överskott.
Immateriella tillgångar
Företagsledningen bedömer löpande värdet på bolagets immateriella tillgångar. Viktiga antaganden för att bedöma
huruvida ett eventuellt nedskrivningsbehov uppstått utgörs primärt av en bedömning av framtida
omsättningstillväxt och rörelsemarginal. Ifall indikation på nedskrivningsbehov uppstår genomförs ett
nedskrivningstest.
Värdering av andel i dotterbolag
Företagsledningen bedömer löpande värdet på moderbolagets tillgångar. Viktiga antaganden för att bedöma
huruvida ett eventuellt nedskrivningsbehov uppstått utgörs primärt av en bedömning av framtida
omsättningstillväxt och rörelsemarginal. Ifall indikation på nedskrivningsbehov uppstår genomförs ett
nedskrivningstest.
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Not 3 Intäkter
Nettoomsättningens fördelning
på verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Koncernen
Kkr

2020

2019

Sverige

0

0

Övriga EU

0

0

Övriga världen

0

0

Summa

0

0

Moderbolaget

2020

2019

Koncernintern administration

8 314

9 232

Summa

8 314

9 232

Not 4 Personal m. m.
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
Kkr

2020

2019

Löner och andra ersättningar
Styrelseledamöter
Verkställande direktörer och ledande befattningshavare
Övriga anställda

313
6 426
5 239

350
9 512
8 517

1 351
171
3 853
17 354

2 689
963
6 675
28 706

Sociala kostnader
Pensionskostnader för vd och ledande befattningshavare
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i totala personalkostnader
övriga personalkostnader om 418 Kkr (184 Kkr).

Moderbolaget
Kkr

2020

2019

Löner och andra ersättningar
Styrelseledamöter
Verkställande direktörer och ledande befattningshavare

313
6 426

350
9 512
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Sociala kostnader
Pensionskostnader för vd och ledande befattningshavare
1 351
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
2 432
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
10 523
Utöver i ovanstående tabell redovisade kostnader ingår i totala personalkostnader
övriga personalkostnader om 45 Kkr (93) Kkr).

2 689
3 925
16 476

Medelantal anställda
Koncernen
Medelantal anställda
Kvinnor
3
3

Totalt

Moderföretaget
Medelantal anställda

2020
Män
8
8

Totalt
11
11

Kvinnor
3
3

2019
Män
16
16

2020
Kvinnor
0
0

Totalt

Män
3
3

Totalt
19
19

2019
Totalt
3
3

Kvinnor
0
0

Män
5
5

Totalt
5
5

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Koncernen och moderföretaget
Antal på balansdagen
2020
Koncern
Styrelseledamöter
Verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare

2019

Kvinnor
0

Män
4

Totalt
4

Kvinnor
0

Män
6

Totalt
6

0

3

3

0

3

3

Not 5 Ersättning till revisorerna
Kkr
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Summa

Koncernen
2020
2019
469
480
46
128
0
0
515
608
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2020
2019
469
204
46
34
0
0
515
238
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Not 6 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 337 tkr (255 tkr). Avskrivningar av
immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 5 364 tkr (14 191 tkr).
Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgår i koncernen per balansdagen till 0 tkr (90 706 tkr).
Avskrivningar och nedskrivningar för moderbolaget uppgår till 0 tkr (0 tkr).

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
2020
2019

Kkr
Kursdifferenser
Nedskrivningar av omsättningstillgångar
Övriga räntekostnader
Summa

133
0
70
203

Moderföretaget
2020
2019

178
8 573
61
8 812

1
0
0
1

6
0
0
6

Not 8 Skatt
Avstämning av effektiv skatt
Koncernen
Kkr

2020
Procent

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4%
(22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

2019

Belopp

Procent

-48 437

Belopp
-165 526

21,40%

10 366

21,40%

35 423

-21,40%

-9 215

-21,40%

-33

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

0,00%

0

0,00%

0

Avdragsgilla ej kostnadsförda utgifter

0,00%

0

0,00%

0

-11,36%

-10 423

-8,84%

-35 389

0,00%

0

0,00%

0

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
ökning av aktiverad uppskjuten skatt
Redovisad skattekostnad
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Avstämning av effektiv skatt
Moderbolaget

2020

2019

Kkr
Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats 21,4%
(22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Belopp

Procent

-49 319

Belopp
-247 747

21,40%

10 554

21,40%

53 018

-21,40%

-9 204

-21,40%

-50 304

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

0,00%

0

0,00%

0

Avdragsgilla ej kostnadsförda utgifter

0,00%

0

0,00%

0

-2,86%

-1 422

-1,10%

-2 714

0,00%

0

0,00%

0

Koncernen och moderföretaget
Kkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
163 527
0
-27 970
135 557

2019
156 863
7 712
-1 048
163 527

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-78 925
0
-78 925

-3 793
-75 132
-78 925

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-56 914
-4 598
27 970
-33 542

-44 525
-13 437
1 048
-56 914

Utgående redovisat värde

23 090

27 688

Patent, licenser, varumärken mm
Koncernen och moderföretaget
Kkr
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
11 616
345
11 961

2019
10 692
924
11 616

-436

-436

Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande ökning av aktiverad uppskjuten skatt
Redovisad skattekostnad

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ingående nedskrivningar
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Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

0
-436

0
-436

-8 801
-766
-9 567

-8 047
-754
-8 801

1 958

2 379

Not 10 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och anläggningar
Koncernen och moderföretaget
Kkr
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
1 683
0
0
1 683

2019
11 158
1 683
-11 158
1 683

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-255
0
-337
-592
1 091

-6 625
6 625
-255
-255
1 428

Inventarier
Koncernen och moderföretaget
Kkr
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
0
0
0
0

2019
8 035
0
-8 035
0

0
0
0
0
0

-3 685
3 685
0
0
0

Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 11 Operationella leasingavtal
Koncernen
2020
2019
Framtida minimileaseavgifter som ska
erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

0
2 662
4 287

Moderföretaget
2020
2019

0
2 558
6 546

0
0
0

0
0
0

I koncernens redovisning har den operationella leasingen i allt väsentligt utgjorts av lokalhyra. Storleken på de
framtida leasingavgifterna baseras på utvecklingen av konsumentprisindex.
Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2020
2019
Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

573
109
682

558
692
1 250

Moderföretaget
2020
2019
0
24
24

0
239
239

Not 13 Eget Kapital
Stamaktier
Anges i tusental aktier
Emitterade 1 jan
Nyemission 10 januari 2020
Nyemission 23 maj 2019
Nyemission 9 juni inlösen av TO
Nyemission 30 september
Nyemission 25 november
Emitterade per 31 december

2020

2019

109 783
46 900

69 825
39 958

58
2 201
1 250
160 192

Teckningsoptioner externt
Anges i tusental teckningsoptioner
Ingående balans
Teckningsoption serie 2020/2022
Teckningsoption GEM
Utnyttjade teckningsoptioner
Förfallna teckningsoptioner
Utgående balans

2020
40 735
10 000
-117
-777
49 841
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2019
777
39 958
0
0
40 735
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Teckningsoptioner incitamentsprogram
Anges i tusental teckningsoptioner
Ingående balans
Utnyttjade teckningsoptioner
Förfallna teckningsoptioner
Utgående balans

2020
2 250
0
-2 250
0

2019
2 250
0
0
2 250

Teckningsoptioner serie 2019/2022 utfärdades i samband med nyemissionen den 23 maj 2019. Två
teckningsoptioner ger rätt att teckna en aktie.
Teckningsoptioner GEM utfärdades i november 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för tre
kronor. Se sid 8 i ovan.

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2020
2019
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna löner
Övriga poster
Summa

779
2 037
1 500
1 305
5 621

Moderföretaget
2020
2019

969
2 337
1 779
553
5 638

316
1 616
500
528
3 960

Offentliga bidrag har redovisats som skulder och intäktsförs fördelat över tiden. Bidragen beskrivs i noten om
intäkter.

Not 15 Ställda säkerheter
Koncernen
Kkr

2020

2019

Företagsinteckningar

8 600

8 600

Summa avseende egna skulder och avsättningar

8 600

8 600

Kkr

2020

2019

Bankgaranti

0

0

Patent

0

0

Summa avseende övriga engagemang

0

0

8 600

8 600

För egna avsättningar och skulder
Avseende skuld till kreditinstitut:

För övriga engagemang

Summa ställda säkerheter

Årsredovisning myFC Holding AB Org. nr. 556942-1612

566
1 976
1 779
266
4 587

27

Not 16 Justeringar för poster
som inte ingår i kassaflödet, m. m
Koncernen
Kkr

2020

2019

Avskrivningar och nedskrivningar

5 701

100 244

0

4 908

5 701

105 152

2020-12-31

2019-12-31

112 415

194 615

42 995

152 828

-42 995

-152 828

0

-82 200

112 415

112 415

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa justeringar

Not 17 Andelar i dotterföretag, moderföretag
Andelar i dotterföretag, moderföretaget
Kkr
Ingående anskaffningsvärde
Aktieägartillskott
Kostnadsfört aktieägartillskott
Nedskrivning av andelar i dotterbolag
Utgående redovisat värde

Innehav i andelar i dotterföretag utgörs av följande: 2020
Org nr
Säte
Kapitalandel
Röstandel

Antal aktier

Bokfört värde

MyFC AB 556685-5333

Sthlm

100%

100%

5 073 161

112 415

MyFC Option och Kapital
(indirekt) 556883-7511
Sthlm
Summa

100%

100%

50 000

50

Innehav i andelar i dotterföretag utgörs av följande: 2019
Org nr
Säte
MyFC AB 556685-5333
Sthlm
MyFC Option och Kapital
(indirekt) 556883-7511
Sthlm
Summa

Kapitalandel
100%

Röstandel
100%

Antal aktier
5 073 161

Bokfört värde
112 415

100%

100%

50 000

50

Not 18 Händelser efter balansdagen
Mer information om nedan angivna händelser finns att läsa på bolagets hemsida.
•

myFC deltar i konceptstudie för mindre fordon med Energimyndigheten

•

Ulf Henning nominerad till ny styrelseordförande för myFC
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•

Mattias Kirvesniemi utnämnd till CFO för myFC

•

Kallelse till extra bolagsstämma i myFC Holding AB (publ)

•

Ulf Henning utsedd till ny styrelseordförande

Not 19 Transaktioner med närstående
MyFC Holding AB har under 2020 fakturerat management fees till myFC AB till ett belopp av 8 313 973 kronor.
Ulf Henning slutade sin anställning som CFO 2020-08-31. Eftersom bolaget inte hunnit anställa en ny CFO har
bolaget anlitat Vretsudden Invest AB med Ulf Henning som konsult för att upprätthålla CFO sysslorna fram till dess
en ny CFO är anställd och inarbetad i rollen. Mattias Kirvesniemi tillträder CFO tjänsten den 1 april 2021 och
Vretsudden Invest AB:s uppdrag förväntas vara klart i och med att delårsrapporten för januari – juni är publicerad.

Not 20 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande medel (Kkr)
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets förlust
Summa
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponerats så att
i ny räkning överförs
Summa

527 740
-363 973
-49 319
114 448
114 448
114 448
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Ort och signeringsdatum enligt elektroniska underskrifter

Ulf Henning
Ordförande

Johnny Bräster

Alexander Guy

Klaus Wiemers

Michael Glantz
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i myFC Holding AB, org.nr 556942-1612

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för myFC Holding AB för år 2020.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 1–28 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och koncernens kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

1 av 3

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för myFC Holding AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 4 maj 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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