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Delårsrapport Januari – mars 2016 

Väsentliga händelser januari – mars 

 JAQ visades på Mobile World Congress i Barcelona 

 Ytterligare nyckelpatent godkänt i Sydkorea 

 EU beviljade bidrag om cirka 4,5 MSEK för att vidareutveckla komponenter till JAQ 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 Samarbetsavtal tecknades med det Hongkong-baserade Novel Unicorn för försäljning 

av JAQ på den kinesiska marknaden 

 
 
 

 Jan - mars Jan - mars 
Helår 2015 

 2016 2015 

Nettoomsättning, Kkr 13 91 303 

Rörelsemarginal, % Neg Neg neg 

Eget kapital per aktie, kr 4,0 4,3 4,6 

Soliditet, % 88,5% 89,0% 83,8% 

Medelantal anställda 13 13 14 
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VD har ordet 
 
Våra ambitioner att utveckla energi- och effekttäthet i bränslecells system och hitta 
samarbetsavtal med OEM’s för att integrera tekniken direkt i mobila produkter fortsätter enligt 
plan. 
 
Den fortsatta utvecklingen av JAQ under första kvartalet har lett till en 
bättre bränslecell framförallt med avseende på användarvänlighet och säkerhet. Vi förväntar 
oss vara i en position att kunna leverera JAQ till kunder i närtid. Efter 11 års intensivt 
utvecklingsarbete är vi framme vid världens minsta bränslecellsladdare i unikt 

fickformat.  Därmed stärker vi ytterligare försprånget mot våra konkurrenter.  
 
På vissa större marknader har vi konstaterat att det är effektivare och säkrare att arbeta med 
återförsäljare och distributörer till mobiloperatörerna än att vi själva försöker bearbeta dessa. 
Kina, tillsammans med USA där vi också ingått avtal med en distributör till operatörerna, är 
sådana marknader.  
 
Vi har nyligen signerat ett omfattande samarbetsavtal  med det Hongkong-baserade 
investmentbolaget Novel Unicorn. Tillsammans sätter vi upp ett joint venture som ska 
bearbeta i första hand den kinesiska marknaden och därefter andra stora asiatiska 
marknader. 
Kina-avtalet innehåller mål och incitament för försäljning både på kort och lång sikt.  
 
Mobiloperatörernas övergripande uppgift är att erbjuda en stabil och kvalitativ 
datauppkoppling till sina kunder och därför är de vår primära säljkanal. Idag är ett av de 
största hindren till uppkoppling att batteritiden är för kort vilket JAQ hjälper till att lösa.  
Operatörerna har fokus på vår målgrupp, det vill säga smartphone-användarna, de säljer ett 
nischat och begränsat produktsortiment och är mycket kunniga inom området. Försäljning av 
olika typer av hårdvara och tillbehör är en viktig del av operatörernas affärsmodell och en 
möjlighet att behålla och att locka till sig nya kunder.  
 
En viktig nyckel till att lyckas nå ut med JAQ är att våra försäljningskanaler aktivt driver 
försäljningsarbetet och förklarar de viktiga skillnaderna mellan vårt gröna och mobila 
erbjudande i relation till andra lösningar som finns tillgängliga.  
Förutom att produkten JAQ blir ett välkommet nytt tillskott i deras kunderbjudande, genererar 
JAQ också mer datatrafik i deras nät. Detta gynnar samtliga parter och leder till  ett 
framgångsrikt försäljningssamarbete.  
 
Fortsatta tester har under första kvartalet nått framgång när det gäller risk klassificeringen av 
JAQ. Vätgas, som vi skapar i vårt bränslekort, kan i vissa konstellationer och miljöer vara 
explosivt. JAQs bränsle har i externa certifieringar som gjorts under första kvartalet bedömts 
ha en låg risknivå. Den lägre risknivån innebär en lättare och mer kostnadseffektiv 
lagerhantering och distribution vid en jämförelse med vår tidigare produkt, och dessutom är 
den uppnådda risk klassificeringen lägre än någon annan konkurrent. 
 
Jag vet att vårt banbrytande arbete i det fokuserade JAQ utvecklingsprojektet under det 
senaste året har lyft alla delar i vår bränslecells teknik, inte minst att har vi ökat 
effektdensiteten i bränslecellen dramatiskt, vi har stabiliserat och kan nu verkligen arbeta med 
naturlagarna som omringar JAQ bränslet och därför har vi nu banat väg för ett helt nytt 
koncept som passar utmärkt i batteri-hybridlösningar. I det tekniska arbetet har vi också hittat 
nya områden som har resulterat i nya uppslag och patentansökningar. 
 
– så efter intensivt och i många fall ett banbrytande arbete tycker jag att det ser mycket 
spännande ut både för JAQ försäljning och framtida integrationskunder i smartphone och 
tablet världen. 
  
  

 
Björn Westerholm, vd 
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Väsentliga händelser under första kvartalet 
 
JAQ visades i Barcelona 

 

JAQ visades och kunde testas på Mobile World Congress i Barcelona i februari. JAQ 
kommer från början att finnas i tre färger: vit, svart och lila och är kompatibel med Android, 
Apple iOS, Windows smartphone, surfplattor samt övriga USB 5V-kompatibla enheter. 

 
Ytterligare ett nyckelpatent beviljat i Sydkorea  
  

Ytterligare ett patent beviljades i Sydkorea. Det gäller patentet som täcker vitala delar 
av myFCs bränslecellskonstruktion avseende olika varianter för hur bolaget bäddar in celler i 
den chassibärande struktur som medger den tunna, böjbara och flexibla designen för 
bränslecellen. Efter den beviljade patentansökan i Sydkorea består den befintliga 
patentportföljen av 48 godkända patent och 30 pågående patentansökningar.  

EU beviljade bidrag om cirka 4,5 MSEK för att vidareutveckla komponenter till 
JAQ  
 

EU-bidraget på 4,5 MSEK ger myFC ytterligare möjligheter att forcera utvecklingen av den 
nya produktlinjen, JAQ. Bolaget ska på så sätt industrialisera laddartekniken för att sänka 
material- och produktionskostnad i befintliga lösningar. 

71,5 procent av optionerna utnyttjats i optionsprogrammet 
 

Totalt har 71,5 procent av optionerna utnyttjats i det optionsprogram som gavs ut i december 
2014 och bolaget har hittills fått in cirka 23 MSEK via optionsprogrammet. Ytterligare cirka 4,6 
miljoner optioner återstår. Dessa kan utnyttjas fram till den 16 december 2016 och motsvarar 
ett belopp om cirka 9 MSEK. 
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 

Ett samarbetsavtal för den kinesiska marknaden tecknas med det Hongkong-

baserade Novel Unicorn  

 

Tillsammans med det Hongkong-baserade investmentbolaget Novel Unicorn har 
samriskföretaget myFC Asia Ltd bildats, med syfte att bearbeta den kinesiska 
telekommarknaden. Novel Unicorn har lång och meriterande erfarenhet inom telekom, fintech 
och accesslösningar i Kina och har erfarenhet av att hjälpa till att etablera skandinaviska 
techbolag på den kinesiska marknaden. Samarbetet har som målsättning att introducera och 
etablera JAQ på den kinesiska marknaden. 

myFC Asia kommer initialt att ägas till 70 procent av Novel Unicorn och till 30 procent av 
myFC Holding. Samarbetsavtalet innehåller förutbestämda mål avseende försäljningsvolymer 
och intäkter på den kinesiska marknaden som sträcker sig fram till och med 2018.  
Under förutsättning att dessa mål löpande uppnås, har Novel Unicorn rätt till ersättning i form 
av teckningsoptioner i myFC Holding. Detta kommer att genomföras med stöd av 
bemyndigande från årsstämman alternativt genom beslut av bolagstämman. 

Inom ramen för överenskommelsen har myFC Holding en option att vederlagsfritt öka sitt 
ägande i myFC Asia från de ursprungliga 30 procenten upp till 100 procent, även detta knutet 

http://www.myfcpower.com/pages/jaq
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till att ovannämnda försäljningsmål uppnås. Optionen gäller för en tidsperiod om upp till nio 
månader från bolagets bildande. 

I samband med bildandet av myFC Asia, som har sitt säte i Hongkong, kommer myFC China 
att etableras som ett helägt dotterbolag till myFC Asia med säte i Peking. 
 

Finansiell översikt 

Nettoomsättning och resultat 

1 januari – 31 mars 

Nettoomsättningen under perioden 1 januari – 31 mars 2016 uppgick till 13 Kkr (91). 
Försäljningen av bolagets nya produkt JAQ har ännu inte kommit igång och börjat generera 
intäkter.  

Rörelsens kostnader under kvartalet var 10,5 Mkr (8,2). I rörelsekostnaderna för kvartalet 
ingår avskrivningar om 2,1 Mkr (2,0).  

Bolagets rörelseresultat för första kvartalet 2016 uppgick till -9,2 Mkr (-7,4). 

Finansnettot för det första kvartalet uppgick till -0,2 Mkr (-0,4) 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet under första kvartalet uppgick till 2,6 Mkr (-9,0). I kassaflödet för första kvartalet 
ingår en emission på 22,8 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under första 
kvartalet 2016 negativt och uppgick till -12,5 Mkr (-2,3). Under fjärde kvartalet 2015 har 
aktieägare utnyttjat optioner som tillfört bolaget 1,8 Mkr. Likviden kom bolaget tillhanda under 
första kvartalet 2016. 

Nyemission 
 
På styrelsemötet den 11 december 2015 beslutade styrelsen att, med stöd av bolags-
stämmans bemyndigande per den 25 maj 2015, genomföra en riktad nyemission som tillför 
bolaget totalt 43 Mkr. Den riktade emissionen tecknades av en grupp investerare som 
innehåller såväl gamla som nya aktieägare. Emissionen innefattade 1 869 564 aktier till 
emissionskursen 23 SEK per aktie. 2 Mkr av emissionen inbetalades innan den 31 december 
2015, och 21 Mkr har inbetalts under första kvartalet 2016. Resterande belopp betalas in 
under andra kvartalet 2016 och är upptaget i bokslutet 2016-03-31 som en fordran på 20 Mkr.  

Den sista mars 2016 uppgick koncernens likvida medel till 7,3 Mkr (16,9).  

Eget kapital 

Koncernens eget kapital uppgick per den 31 mars 2016 till 92,0 (70,2) Mkr. Soliditeten 
uppgick den 31 mars 2016 till 88,5 (89,0).  
 

Medarbetare 

Antal anställda uppgick till 13 (15) personer vid utgången av perioden. 
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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, 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 

Redovisningsprinciper  

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

Kalendarium 

 5 maj 2016  Årsredovisning 2015  
 26 maj 2016  Årsstämma 2016 
 29 juli 2016  Delårsrapport januari – juni 2016 
 20 oktober 2016 Delårsrapport januari – september 2016 

 

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. 

 

Stockholm den 22 april 2016 

Styrelsen 

myFC Holding AB 

 

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   

http://www.myfc.se/
mailto:björn.westerholm@myfc.se
mailto:ulf.henning@myfc.se
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Finansiella rapporter 
 
Resultaträkning för koncernen      

     

kSEK   jan-mar 2016 jan-mar 2016 Helår 2015 

      
Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning   13 91 303 

Aktiverat arbete för egen räkning  1 277 623 3 853 

Övriga rörelseintäkter   13 42 93 

Summa rörelseintäkter  1 303 756 4 249 

      

Rörelsens kostnader      

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror  -7 -434 -7 433 

Övriga externa kostnader  -3 678 -2 235 -13 906 

Personalkostnader  -4 692 -3 472 -14 008 

Avskrivningar  -2 130 -2 025 -8 218 

Summa rörelsekostnader   -10 507 -8 167 -43 564 

Rörelseresultat  -9 204 -7 411 -39 315 

      

Resultat från finansiella poster      

Finansnetto   -168 -445 -727 

Resultat efter finansiella poster  -9 372 -7 856 -40 042 

      

Skatt          

Periodens resultat   -9 372 -7 856 -40 042 

      

Resultat per aktie      

före utspädning (kr)  -0,41 -0,48 -1,85 

efter utspädning (kr)  na na na 

      

Genomsnittligt antalet utestående aktier      

före utspädning (i tusental)  22 710 16 217 18 821 
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Balansräkning för koncernen      

     

kSEK   31-mar 2015 31-mar 2014 31-dec 2014 

      

Tillgångar      

     

Tecknat ej inbetalt kapital 20 000 - 41 000 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar  68 273 48 967 64 144 

Materiella anläggningstillgångar  4 151 5 579 4 505 

Summa anläggningstillgångar  72 424 54 547 68 649 

      

Omsättningstillgångar      

Varulager  1 929 6 212 1 548 

Kundfordringar  31 44 26 

Aktuella skattefordringar  212 65 194 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  711 322 341 

Övriga fordringar   1 446 769 2 473 

Likvida medel  7 250 16 940 4 657 

Summa omsättningstillgångar   11 579 24 352 9 239 

Summa tillgångar  104 004 78 899 118 888 

      

Eget kapital och skulder      

      
Eget kapital      

Aktiekapital  1 346 948 1 266 

Övrigt tillskjutet kapital  250 906 187 901 249 199 

Balanserat resultat  -150 855 -110 812 -110 813 

Årets förlust   -9 372 -7 856 -40 042 

Summa eget kapital  92 024 70 181 99 610 

      

Långfristiga skulder      

Övriga långfristiga skulder   1 759 2 870 2 037 

Summa långfristiga skulder  1 759 2 870 2 037 

      

Kortfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  1 111 1 111 1 111 

Checkräkningskredit  987 163 2 555 

Leverantörsskulder  3 847 2 305 7 284 

Övriga skulder  1 188 1 248 3 874 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 088 1 021 2 418 

Summa kortfristiga skulder   10 220 5 848 17 241 

Summa eget kapital och skulder  104 004 78 899 118 888 
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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 

2015-12-31  1 266 249 200 -110 813 -40 042 99 610 

Disposition enligt årsstämman    -40 042 40 042 0 

Registrering av tidigare pågående 
nyemission 

 53 -53   0 

Teckningsoption  26 1 778   1 804 

Emissionskostnader   -18   -18 

Periodens resultat         -9 372 -9 372 

2016-03-31  1 346 250 906 -150 855 -9 372 92 024 

 
 

Rapport över kassaflöden för koncernen  
 

kSEK 

  

jan-mar 2015 jan-mar 2014 Helår 2015 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapital 

 -7 261 -5 853 -32 097 

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  -5 200 3 563 12 202 

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 461 -2 290 -19 894 

      

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 905 -3 686 -23 981 

      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  20 959 -3 009 22 608 

      

Periodens kassaflöde  2 593 -8 985 -21 267 

      

Likvida medel vid periodens början   4 657 25 925 25 925 

Likvida medel vid periodens slut  7 250 16 940 4 657 
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Resultaträkning för moderbolaget 
 

kSEK 

  

jan-mar 2016 jan-mar 2016 Helår 2015 

    
  

Rörelsens intäkter    
  

Nettoomsättning    1 239 764 4 609 

Summa rörelseintäkter  1 239 764 4 609 

      

Rörelsens kostnader      

Externa kostnader  -412  -2 411 

Rörelsens kostnader   -2 264 -1 522 -6 143 

Rörelseresultat  -1 437 -757 -3 944 

      

Resultat från finansiella poster      

Finansnetto   0 0 0 

Resultat efter finansiella poster  -1 437 -758 -3 944 

      

Skatt    - -   

Periodens resultat   -1 437 -758 -3 944 
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Balansräkning för moderbolaget 

 

kSEK 

  

jan-mar 2016 jan-mar 2016 Helår 2015 

    
  

Tillgångar    
  

   
  

Tecknat ej inbetalt kapital 20 000 
 

41 000 

   
  

Anläggningstillgångar   
  

Andelar i dotterföretag   111 971 90 032 111 971 

Summa anläggningstillgångar  111 971 90 032 111 971 

      

Omsättningstillgångar      

Fordran på koncernföretag  78 019 47 494 60 434 

Övriga fordringar  128 0 63 

Likvida medel  4 014 13 807 1 400 

Summa omsättningstillgångar   82 161 61 301 61 898 

Summa tillgångar  214 132 151 333 214 868 

      

Eget kapital och skulder      

      

Eget kapital      

Aktiekapital  1 346 948 1 266 

Överkursfond  212 577 148 019 210 871 

Balanserat resultat  -5 548  -1 604 

Periodens förlust   -1 437 -758 -3 944 

Summa eget kapital  206 938 148 210 206 589 

      

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder  78 0 9 

Skulder till koncernföretag  3 327  3 325 

Övriga skulder  3 789 3 123 3 823 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter       1 122 

Summa kortfristiga skulder   7 194 3 123 8 280 

Summa eget kapital och skulder  214 132 151 333 214 868 
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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 

2015-12-31  1 266 210 871 -3 944 -1 604 206 589 

Omföring av föregående års resultat    -1 604 1 604 0 

Nyemission  53 20 947   21 000 

Pågående nyemission   -21 000   -21 000 

Teckningsoption  26 1 778   1 804 

Emissionskostnader   -18   -18 

Periodens resultat         -1 437 -1 437 

2016-03-31  1 346 212 577 -5 548 -1 437 206 938 

 

Nyckeltal 
 

kSEK 

  

jan-mar 2015 jan-mar 2014 Helår 2015 

Nettoomsättning. Kkr  13 91 303 
Rörelsemarginal, %  neg neg neg 
Avkastning på eget kapital, %  neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr  4 4 5 

Soliditet, %  88,5% 89,0% 83,8% 

Medelantalet anställda  13 15 14 

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

lagen om värdepappersmarknaden.  

 

Om myFC 
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar energilösningar med bränslecells-
teknologi. Företagets första produkt myFC PowerTrekk är en hybridladdare för mindre 
elektriska enheter, som drivs på vanligt vatten och salt. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya 
generation laddare med namnet, JAQ.  

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 

 


