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Delårsrapport Januari – september 2015 

 

Väsentliga händelser juli – september  

 Exklusivt samarbetsavtal tecknades med 3 Sverige 

 En avsiktsförklaring har givits för att avyttra produktplattformen PowerTrekk 

 Optionsinlösen tillförde bolaget ytterligare kapital 

 myFC utvalt att representera svensk innovation i New York 

 FN delade ut PowerTrekk till generalförsamlingsdeltagare 

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 JAQ vann tyskt prestigefyllt designpris 

 Nytt nyckelpatent beviljades i Japan 

 Förbokningskampanj för JAQ genomfördes i Tyskland och Norden 

 
 
 Q3 Q3 jan sep jan-sep 

Helår 2014 
 2015 2014 2015 2014 

Nettoomsättning, Kkr 142 209 281 1 106 1 334 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr   3,5     7,9 3,5 7,9 9,2 

Soliditet, % 90,7 88,1 90,7 88,1 84,5 

Medelantal anställda 12 12 13 12 12 
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VD har ordet 
 
Under tredje kvartalet har förberedelserna för att se till att JAQ finns ute på marknaden under 
fjärde kvartalet i år fortsatt med oförminskad kraft. Parallellt med arbetet för att få all teknik 
och funktion på plats, har vi stegvis trappat upp marknadsföringen. Exempelvis så har vi 
sjösatt en förbokningskampanj där privatpersoner och företag kan börja förbeställa JAQ 
online. Detta har till syfte att bygga en relation till slutkonsumenten i framförallt Tyskland och 
Norden. Vi fick under kvartalet ett slutgiltigt avtal på plats med operatören 3 Sverige, där de 
har fått exklusivitetet att sälja JAQ på den svenska marknaden. Vi fortsätter våra diskussioner 
med ett flertal andra operatörer runt om i världen för att teckna nya avtal och förhandlingarna 
med några av dem har intensifierats.  
 
En tydlig kvalitetsstämpel fick vi när myFC blev utsett som ett av sju bolag att delta på den 
stora konferensen Innovate46 i New York i oktober. Innovate46 har som syfte att visa upp de 

mest innovativa idéerna och bästa entreprenörerna från Sverige. Den amerikanska 

marknaden är jätteviktig för oss och deltagandet kommer att hjälpa oss till en snabbare 
etablering i USA och lanseringen av JAQ. I mitten av oktober fick vi också ett erkännande för 
JAQs unika design. Vi vann pris i segmentet ”Excellent Product Design” i kategorin Energi i 
tävlingen ” the German Design Award 2016”. Det är ett mycket prestigefyllt pris som 
uppmärksammar internationella banbrytande designtrender. 
 
Som vi tidigare meddelat så fasar vi ut produktfamiljen PowerTrekk och vi har under kvartalet 
bara levererat till speciella evenemang. Till exempel köpte FN in och delade ut vår produkt 
PowerTrekk till alla deltagare på sin generalförsamling i New York i september, där Sverige 
stod som värd och temat var hållbarhet. Det var visserligen vår ”gamla” produkt, men det 
visar ändå på intresset för nya gröna lösningar och sprider budskapet om att det finns 
lätthanterliga laddare som inte kräver eluttag tillgängliga på marknaden. Vi har under 
sommaren beslutat att vi ska sälja alla de tillgångar som tillhör PowerTrekk eftersom vi inte 
kommer att producera fler laddare i den här produktfamiljen . Det omfattar bland annat 
teknologin och verktygen. Vi fokuserar nu till hundra procent på JAQ, som bygger på en 
annorlunda teknologiplattform. 
 
Vi i ledningen har under sommaren ökat vårt innehav i myFC. Vi jobbar oförtrutet vidare i ett 
högt och agilt tempo och det är vår fasta övertygelse att JAQ kommer att bli en succé. 

 
Björn Westerholm, vd 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 

Exklusivt samarbetsavtal med 3 Sverige 

myFC och telekomoperatören 3 tog i slutet av september nästa steg i sitt samarbete och 
ingick ett exklusivt avtal kring försäljningen av JAQ i Sverige.  
 

Avsiktsförklaring att avyttra produktplattformen PowerTrekk 

myFC kommer att fokusera helt och hållet på den nya produkten JAQ och har för avsikt att 
sälja PowerTrekk-tillgångarna. Plattformen som JAQ baseras på är en egen specifik teknologi 
som skiljer sig från PowerTrekks. Både bränslecellen och bränsleplattformen, inklusive 
laddningslogiken, är olika i de två systemen och är därför lätt att särskilja från varandra. 
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PowerTrekks specifika värden inkluderar immateriella tillgångar som PowerTrekk-baserad 
utveckling och varumärken samt materiella tillgångar som tillverkningsutrustning, 
komponentlager och andra specifikt relaterade komponenter. 
 

Optionsinlösen tillförde bolaget ytterligare kapital 

Majoritetsaktieägarna i myFC utnyttjade ytterligare cirka åtta procent av sina 
teckningsoptioner i bolaget. Totalt har under 2015 cirka 64 procent av de utestående 
teckningsoptionerna utnyttjats och bolaget har erhållit ett totalt kapitaltillskott om nästan 20 

Mkr. Antalet aktier i bolaget uppgår efter inlösen till cirka 21,2 miljoner aktier 
 

Utvalt till representant för svensk innovation i New York 
 
myFC blev utvalt att delta på den stora konferensen Innovate46 i New York i oktober. 
Innovate46 har som syfte att främja den svenska uppstartscenen på den amerikanska 
marknaden och visa upp de mest innovativa idéerna och bästa entreprenörerna från Sverige.  
 
Sammankomsten arrangeras av svensk-amerikanska handelskammaren i New York, SACC i 
samarbete med Tillväxtverket och NASDAQ och är en kombination av konferens och enskilda 
möten med de olika affärsnätverk som valts ut för att främja de svenska bolagens 
affärsverksamhet i USA. 
 

FN delade ut PowerTrekk till generalförsamlingsdeltagare 

Svenska FN delade ut myFCs produkt PowerTrekk till deltagarna på ”UN Sustainable 
Development Summit” som ägde rum på FN:s högkvarter i New York i slutet av september. 
Sverige stod värd för över 400 gäster på den 70:e generalförsamlingen. Konferensens tema 
var hållbarhet och Svenska FN beställde därför myFCs bränslecellsladdare som drivs på 
endast vatten och salt för att representera hållbarhet och ren energi. 

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

 
JAQ vannTyskt designpris 
 
myFCs bränslecellsladdare JAQ vann pris för ”Excellent Product Design” i kategorin Energi 
vid den prestigefyllda German Design Award 2016. Priset delas ut av ”the German Design 
Council” som har som ändamål att upptäcka och uppmärksamma unika designtrender och är 
ett av de mest välrenommerade designpriserna i världen. 

  
Nytt nyckelpatent i Japan 
 
Det japanska patentverket har beviljat myFC ännu ett nyckelpatent. Patentet täcker en viktig 
konstruktionsdetalj för myFCs bränsleceller och skyddar en grundläggande designstruktur. 
Den beviljade patentansökan i Japan kommer ytterligare att stärka det skydd som myFC 
utvecklat samt utöka den befintliga patentportföljen om 63 godkända och pågående 
patentansökningar inom 8 patentfamiljer. 

Förbokningskampanj JAQ online 
 
Som ett led i att börja sälja JAQ i Norden och Tyskland har myFC börjat ta in beställningar på 
produkten online. I denna ”pre book”-kampanj åtar sig kunderna inte att köpa, bara göra en 
intresseanmälan för framtida köp. Syftet är att få en relation med alla de nya kunder som vill 
köpa produkten. Eventuell leverans och betalning sker när bolaget kan leverera produkten. 
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Finansiell översikt 

Nettoomsättning och resultat 

1 juli – 30 september 

Nettoomsättningen under perioden 1 juli – 30 september 2015 uppgick till 142 Kkr (209). Den 
tidigare produkten PowerTrekk 2.0 är under utfasning och bolaget satsar nu till fullo på den 
nya produkten JAQ, som kommer att lanseras under fjärde kvartalet. 

Rörelsens kostnader under kvartalet var 7,6 Mkr (7,5). I rörelsekostnaderna för kvartalet ingår 
avskrivningar om 2,1 Mkr (1,8).  

Bolagets rörelseresultat för tredje kvartalet 2015 uppgick till -5,7 Mkr (-6,7). 

Finansnettot för det tredje kvartalet uppgick till -0,1 Mkr (-0,2) 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till 10,8 Mkr (-7,5). I tredje kvartalet konverterades 
optioner till aktier vilket gav bolaget ett kapitaltillskott om 19,3 Mkr. Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick under samma period till -4,5 Mkr (-5,7). 

Eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 74,8 Mkr (67,8). Soliditeten 
uppgick vid samma tidpunkt till 90,7 procent (88,1).  
 

Medarbetare 

Antal anställda uppgick till 12 (11) personer vid utgången av perioden. 

Moderbolaget 

myFC Holding AB är moderbolag i koncernen. Från och med 1 februari 2015 är bolagets 
koncernledning anställd 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, svårigheter att attrahera och behålla kompetent personal, kapitalrisker 
samt valutarisker i mindre omfattning. Bolaget ser inte några nya väsentliga affärsrisker för de 
kommande sex månaderna. 

För en utförligare beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, hänvisas till myFCs 
årsredovisning som finns att tillgå på myFCs hemsida, www.myfc.se 

 

http://www.myfc.se/
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Redovisningsprinciper  

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). myFC Holding 
AB:s förvärv av myFC AB är redovisningsmässigt att betrakta som ett omvänt förvärv. 
Jämförelsetalen utgörs därmed av myFC AB:s historiska finansiella rapporter. 

Kalendarium 

 26 februari 2016 – Bokslutskommuniké 2015 
 22 april 2016 – Delårsrapport jan – mars 2016 
 26 maj 2016 – Årsstämma 
 29 juli 2016 – Delårsrapport jan – juni 2016 
 28 oktober 2016 – Delårsrapport jan – sep 2016 

 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 

 

På uppdrag av styrelsen i myFC Holding AB 

Stockholm den 30 oktober 2015 

Björn Westerholm 

Verkställande direktör 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Björn Westerholm, VD 
+ 46 70 656 20 07 
björn.westerholm@myfc.se 

Ulf Henning, CFO 
+46 70 555 35 54 
ulf.henning@myfc.se   

mailto:björn.westerholm@myfc.se
mailto:ulf.henning@myfc.se
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Finansiella rapporter 
 
Rapport över totalresultat för koncernen 
 
kSEK 

juli-sep 2015 juli-sep 2014 jan-sep 2015 jan-sep 2014 Helår 2014 

        
Rörelsens intäkter        
Nettoomsättning  142 209 281 1 106 1 334 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 834 503 3 132 1 533 1 931 

Övriga rörelseintäkter 8 - 62 482 482 

Summa rörelseintäkter 1 983 712 3 475 3 121 3 747 

        

Rörelsens kostnader        

Råvaror, förnödenheter och 
handelsvaror 

-207 -245 -1 305 -1 764 -2 613 

Övriga externa kostnader -2 810 -2 300 -8 305 -6 716 -9 504 

Personalkostnader -2 566 -3 077 -10 319 -9 649 -13 567 

Avskrivningar -2 053 -1 830 -6 123 -4 022 -6 969 

Summa rörelsekostnader -7 636 -7 452 -26 052 -22 151 -32 653 

Rörelseresultat -5 653 -6 740 -22 577 -19 030 -28 906 

        

Resultat från finansiella poster        

Finansnetto -75 -240 -648 -1 090 -1 391 

Resultat efter finansiella poster -5 727 -6 980 -23 225 -20 120 -30 297 

        

Skatt  0         

Periodens resultat  -5 727 -6 980 -23 225 -20 120 -30 297 

        

Resultat per aktie        

före utspädning (kr) -0,27 -0,82 -1,09 -2,35 -3,54 

efter utspädning (kr) na na na na na 

        

Antalet utestående aktier vid 
rapportperiodens utgång 

       

före utspädning (i tusental) 21 212 8 550 21 212 8 550 8 550 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 
 

kSEK 30-sep-15 30-sep-14 31-dec-14 

     
Tillgångar     

 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 53 891 47 831 46 952 

Materiella anläggningstillgångar 4 927 6 302 5 934 

Långfristiga fordringar  - - - 

Summa anläggningstillgångar 58 818 54 133 52 886 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager 6 557 2 619 4 358 

Kundfordringar 26 54 247 

Aktuella skattefordringar 965 158 43 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 319 253 627 

Övriga fordringar  11 204 9 082 

Likvida medel 15 808 19 541 25 925 

Summa omsättningstillgångar 23 687 22 829 40 282 

Summa tillgångar 82 505 76 962 93 169 

     

Eget kapital och skulder     

     

Eget kapital     

Aktiekapital 1 240 500 500 

Övrigt tillskjutet kapital 207 604 167 950 189 078 

Balanserat resultat -110 813 -80 515 -80 516 

Årets förlust -23 225 -20 120 -30 297 

Summa eget kapital 74 806 67 815 78 765 

     

Långfristiga skulder     

Konvertibla lån - - - 

Övriga långfristiga skulder 2 315 4 537 3 148 

Summa långfristiga skulder 2 315 4 537 3 148 

     

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 1 111 - 1 111 

Checkräkningskredit   - 2 165 

Leverantörsskulder 2 133 1 324 5 080 

Övriga skulder 524 1 863 318 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 616 1 451 2 582 

Summa kortfristiga skulder 5 384 4 638 11 256 

Summa eget kapital och skulder 82 505 76 990 93 169 
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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 

2014-12-31 500 189 078 -80 516 -30 297 78 765 

Disposition enligt årsstämman   -30 297 30 297 0 

Nyemission 740 19 241   19 981 

Emissionsutgifter  -715   -715 

Periodens resultat       -23 225 -23 225 

2015-09-30 1 240 207 604 -110 813 -23 225 74 806 

 
 
 

Rapport över kassaflöden för koncernen 
 

kSEK 
juli-sep 

2015 
juli-sep 

2014 
jan-sep 

2015 
jan-sep 

2014 
Helår 2014 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar i rörelsekapital 

-4 534 -5 150 -18 023 -15 988 -23 048 

        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 51 -513 3 694 -59 -1 027 

        

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-4 483 -5 663 -14 329 -16 047 -24 075 

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 787 -2 163 -12 055 -6 245 -7 945 

        

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 055 370 16 268 39 679 55 859 

        

Periodens kassaflöde 10 785 -7 456 -10 116 17 387 23 839 

        

Likvida medel vid periodens början 5 023 26 991 25 925 2 085 2 086 

Valutakursdifferens - 6 - 69 - 

Likvida medel vid periodens slut 15 808 19 541 15 808 19 541 25 925 
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Resultaträkning för moderbolaget 
 

kSEK 
juli-sep 

2015 
juli-sep 

2014 
jan-sep 

2015 
jan-sep 

2014 
Helår 2014 

   
 

    
Rörelsens intäkter   

 
  

  
Nettoomsättning  1 487 0 3 419 0 0 

Summa rörelseintäkter 1 487 0 3 419 0 0 

        

Rörelsens kostnader        

Externa kostnader -201 -62 -676 -63 -1 627 

Personalkostnader -909 - -4 208 - - 

Rörelseresultat 376 -62 -1 466 -63 -1 627 

        

Resultat från finansiella poster        

Finansnetto 0 0 0 0 24 

Resultat efter finansiella poster 376 -62 -1 466 -63 -1 604 

        

Skatt  -   -     

Periodens resultat  376 -62 -1 466 -63 -1 604 
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Balansräkning för moderbolaget 
  

kSEK 30-sep-15 30-sep-14 31-dec-14 

   
  

Tillgångar   
  

   
Anläggningstillgångar 

  
Andelar i dotterföretag 90 032 90 032 90 032 

Summa anläggningstillgångar 90 032 90 032 90 032 

     

Omsättningstillgångar     

Fordran på koncernföretag 66 589 24 000 47 717 

Övriga fordringar 19 - 7 789 

Likvida medel 11 867 16 079 6 658 

Summa omsättningstillgångar 78 476 40 079 62 163 

Summa tillgångar 168 508 130 111 152 195 

     

Eget kapital och skulder     

     

Eget kapital     

Aktiekapital 1 240 500 500 

Överkursfond 167 671 129 612 150 748 

Periodens förlust -1 466 -63 -1 604 

Summa eget kapital 167 446 130 049 149 644 

     

Långfristiga skulder     

Övriga långfristiga skulder 0 - 0 

Summa lånfristiga skulder 0 0 0 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 63 - 2 296 

Övriga skulder 269 62 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 731 - 255 

Summa kortfristiga skulder 1 062 62 2 551 

Summa eget kapital och skulder 168 508 130 111 152 195 
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Rapport över förändringar i Moderbolagets eget kapital 
 
kSEK Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital inklusive 

årets resultat 

Summa eget 
kapital 

2014-12-31 500 150 748 -1 604 149 644 

Omföring av föregående års resultat  -1 604 1 604 0 

Omföring av aktiekapital  740 19 241  19 982 

Emissionskostnader  -715  -715 

Periodens resultat     -1 466 -1 466 

2015-09-30 1 240 167 671 -1 466 167 445 

 

 
Nyckeltal 
 

kSEK 
juli-sep 

2015 
juli-sep 

2014 
jan-sep 

2015 
jan-sep 

2014 
Helår 2014 

Nettoomsättning. Kkr 142 209 281 1 106 1 334 

Rörelsemarginal, % neg neg neg neg neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr 3,5 7,9 3,5 7,9 9,2 

Soliditet, % 90,7 88,1 90,7 88,1 84,5 

Medelantalet anställda 12 12 13 12 12 

 

 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som myFC AB (publ) ska offentliggöra enligt 

lagen om värdepappersmarknaden.  

 

Om myFC 
myFC är världens ledande tillverkare av bränslecellsdrivna laddare för smarta mobiler, 
actionkameror och surfplattor. Produkterna adresserar det vi kallar The Power Gap, dvs att 
mobiler och plattor blir allt mer kraftfulla och därmed kräver mer och mer energi, medan 
batterierna knappt har utvecklats alls det senaste decenniet. Bränslet i myFC:s produkter 
består av grön energi och tekniken, som är patenterad, innebär att energin bildas av vatten 
och speciella saltpulver.  

myFC grundades 2005, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget noterades i maj 2014 på 
NASDAQ First North. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information, 
besök www.myfc.se 

 


