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Styrelsen för PolarCool AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017, vilket är företagets 

första verksamhetsår. 

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

  

Förvaltningsberättelse 

  

Information om verksamheten 

  

PolarCool AB är ett helägt dotterbolag till BrainCool AB (publ). PolarCool är verksamt inom 

medicinteknik med fokus på medicinsk kylning som behandling mot bland annat hjärnskakning och 

upprepade huvudkollisioner.  

  

Företaget har sitt säte i Lund. 

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  

PolarCool påbörjade verksamheten i början av 2017 i samband med att moderbolaget BrainCool AB 

beslutade att bedriva rörelsen inom idrottsmedicin i dotterbolaget. Under året förvärvade PolarCool 

utvecklingsprojektet för idrottsmedicin från BrainCool AB. Förvärvet skedde till bokfört värde och 

motsvarade BrainCools aktiverade utvecklingskostnader. I samband med förvärvet övertogs även 

BrainCools färdigvarulager till bokfört värde, bestående av kylapparaturen PolarCap System som 

utvärderas i hjärnskakningsstudien tillsammans med ishockeylag från SHL och HockeyAllsvenskan.    

  

Styrelsen i moderbolaget BrainCool AB bekräftade planerna att genomföra en så kallad Lex Asea 

utredning avseende PolarCool AB och förbereda bolaget för notering på AktieTorget alternativt 

försäljning.  

  

Förändring av eget kapital 
  Aktie- Utvecklingsfond Balanserat Årets Totalt 
  kapital   resultat resultat   

Belopp vid årets ingång 50 000       50 000 

Utvecklingsfond   3 671 382 -3 671 382   0 

Årets resultat       -24 115 -24 115 

Belopp vid årets utgång 50 000 3 671 382 -3 671 382 -24 115 25 885 

            

  

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
  

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

  

ansamlad förlust -3 671 382 

årets förlust -24 115 

 -3 695 497 

  

behandlas så att 

i ny räkning överföres -3 695 497 

  

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 

kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning Not 2017-01-01 

-2017-12-31 

 

  

 

 

 

Nettoomsättning   -1       

    -1       

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader   -24 114       

Rörelseresultat 2 -24 115       

            

Resultat efter finansiella poster   -24 115       

            

Resultat före skatt   -24 115       

            

Årets resultat   -24 115       
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Balansräkning Not 2017-12-31  
  

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten 3 3 671 382       

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m m 4         

Färdiga varor och handelsvaror   348 794       

            

Kortfristiga fordringar           

Övriga fordringar   3 519       

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   2 246       

    5 765       

            

Kassa och bank   4 635       

Summa omsättningstillgångar   359 194       

            

SUMMA TILLGÅNGAR   4 030 577       
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Balansräkning Not 2017-12-31  
  

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 5, 6         

Bundet eget kapital           

Aktiekapital   50 000       

Fond för utvecklingsutgifter   3 671 382       

    3 721 382       

            

Fritt eget kapital           

Balanserad vinst eller förlust   -3 671 382       

Årets resultat   -24 115       

    -3 695 498       

Summa eget kapital   25 885       

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   15 396       

Skulder till koncernföretag   3 989 296       

Summa kortfristiga skulder   4 004 692       

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 030 577       

            

 



PolarCool AB 

Org.nr 559095-6784     
7 (11) 

  

          

Kassaflödesanalys Not 2017-01-01 

-2017-12-31 

 

  

 

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -24 115       

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av kortfristiga fordringar   -5 765       

Förändring av leverantörsskulder   15 396       

Förändring av kortfristiga skulder   289 780       

Kassaflöde från den löpande verksamheten   275 296       

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -320 660       

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -320 660       

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   50 000       

            

Årets kassaflöde   4 636       

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets slut   4 636       
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Noter 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  

  

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

  

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

Intäktsredovisning 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

  

Immateriella tillgångar 

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. 

Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell 

anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 

förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. 

  

Anläggningstillgångar 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  

  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsperioder tillämpas: 

  

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  7 år   

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 7 år   

Goodwill 5 år   

      

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska 

fördelar. 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år   

      

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget 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. 
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Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 

leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

  

Varulager 

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

  

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 

en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 

investeringsverksamheten.  

  

Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. 

 

Balanomslutning 

Företagets samlade tillgångar. 

 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning.  

  

  

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Under det första kvartalet 2018 inledde PolarCool AB:s moderbolag, BrainCool AB, förarbetet till en Lex 

Asea-utdelning av samtliga av dotterbolagets aktier. En ansökan om förhandsbesked har inlämnats till 

Skatterättsnämnden och en dialog har inletts med AktieTorget om en framtida notering av bolagets aktier. 

PolarCool AB kommer delge marknaden mer information om Lex Asea-utdelningen i samband med en 

kapitalmarknadsdag i Stockholm, i juni 2018. 
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Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

PolarCool AB ägs till 100% av det publika bolaget BrainCool AB.  

Andel av årets totala inköp inkluderar förvärv av utvecklingsprojekt inom idrottsmedicin från 

moderbolaget BrainCool AB om 3,6 MSEK. 

  

  2017   

      

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i 

koncernen 99,00 %    

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i 

koncernen 0,00 %    

      

  

Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

  2017-12-31   

      

Inköp 3 671 382   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 671 382   

      

Utgående redovisat värde 3 671 382   

      

  

Not 4 Varulager 

  2017-12-31   

      

Färdiga varor och handelsvaror 348 794   

  348 794   

      

  

Not 5 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 

Antal 

aktier 

Kvot- 

värde   

Antal aktier 50 000 1   

  50 000    

        

  

Not 6 Disposition av vinst eller förlust 
  2017-12-31   

      

Förslag till behandling av ansamlad förlust       

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:       

        

ansamlad förlust                                                                -3 671 382     

årets förlust -24 115     

  -3 695 497     

        

behandlas så att       

i ny räkning överföres -3 695 497     
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Lund 2018-04-18 

  

  

  

Martin Waleij   

    

    

  

  

 


