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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer 
ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska 
mervärden inom sjukvården. Stroke och oral mukosit, en allvarlig biverkan av olika 
cancerbehandlingar, är bolagets första två indikationer och till dessa två har nu lagts hjärtstopp. 
Ytterligare områden och möjligheter utvärderas löpande inom bolaget.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

• BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014 efter att under april genomfört 
en nyemission som tillförde bolaget 9,0 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 36,5 
MSEK inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarar en teckningsgrad om 370 %.

• På konferensen EuroStroke i Nice presenterades en klinisk studie av University of Edinburgh 
publicerad den 7 maj 2014 avseende BrainCools produkt för hjärnkylning. Studien avslutades 
redan vid en interimsgranskning då resultaten visade en klinisk evidens för nedkylning av 
hjärnan på friska frivilliga.

• BrainCool offentliggjorde bolagets andra indikation inom medicinsk kylning - att motverka 
oral mukosit. Bolaget har etablerat ett samarbete med internationella opinionsledare inom 
cancerbehandling. En patentansökan har lämnats in för produkten.

• En satsning på indikationen hjärtstillestånd och två nya patentansökningar för 
BrainCool-systemet, som kommer att CE-certifieras för marknadsgodkännande för stroke och 
hjärtstillestånd.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

• BrainCool AB (publ) har beslutat om en riktad nyemission om totalt 2 270 000 nya aktier med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 10 014 800 kronor, med en emissionskurs om 
4,50 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 7,4 procent jämfört med 10 dagars 
volymvägda genomsnittliga betalkurs. 
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• BrainCool AB (publ) har erhållit ett innovationslån om 500.000 SEK för den sista fasen till 
CE-certifiering och marknadsgodkännande av den semiportabla produkten - The BrainCool 
System - som skall lanseras för indikationerna stroke och hjärtstillestånd under 2015. Lånet 
kommer bolaget tillhanda under februari.

Nya redovisningsprinciper

Detta är BrainCool ABs första årsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
("K3"). Se not 1 för ytterligare information. Inga förändringar har skett som påverkar jämförelsetalen 
för 2013 och därmed är det ingen övergångseffekt att redovisa över eget kapital.  

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 19 078 853
Årets resultat -8 750 747

kronor 10 328 106

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 10 328 106

kronor 10 328 106
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Resultaträkning Not 2014 2013

Aktiverat arbete för egen räkning 121 -
Övriga rörelseintäkter 108 -

229 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2, 3 -1 722 -87
Personalkostnader 4 -2 612 -
Av- och nedskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar -4 637 -
Övriga rörelsekostnader -9 -

Summa rörelsens kostnader -8 980 -87

Rörelseresultat -8 751 -87

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader 5 - -20

Summa resultat från finansiella poster 0 -20

Resultat efter finansiella poster -8 751 -107

Årets förlust -8 751 -107
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 10 959 10 529
Övriga immateriella rättigheter 7 123 -

11 082 10 529

Summa anläggningstillgångar 11 082 10 529

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 68 -
Övriga kortfristiga fordringar 635 99
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 145 -

848 99

Kassa och bank 1 499 45

Summa omsättningstillgångar 2 347 144

Summa tillgångar 13 429 10 673
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 9

Bundet eget kapital
Aktiekapital 773 50

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 19 079 6 700
Årets förlust -8 751 -107

10 328 6 593

Summa eget kapital 11 101 6 643

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 749 -
Skulder till koncernföretag - 4 000
Övriga kortfristiga skulder 182 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 397 30

Summa kortfristiga skulder 2 328 4 030

Summa eget kapital och skulder 13 429 10 673

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys Not 2014 2013

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -8 751 -87
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 11 4 637 -

Erhållen ränta - -
Erlagd ränta 5 - -20

-4 114 -107
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -749 162
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 701 784

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 564 839

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 6, 7 -5 190 -3 781

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 190 -3 781

Finansieringsverksamheten
Nyemission 13 034 -
Optioner 174 -
Aktieägartillskott - 2 769

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 208 2 769

Årets kassaflöde 1 454 -173
Likvida medel vid årets början 45 218

Likvida medel vid årets slut 1 499 45
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

K3 tillämpas för första gångenBrainCool AB har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med 1 januari 2014 upprättar BrainCool AB sin 
årsredovisning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Vid övergången till K3 har bestämmelserna i kapitel 35 Första gången detta allmänna råd tillämpas, 
med tillämpning av lättnadsregeln i ÅRL 3:5 för mindre företag.  Det finns emellertid inga resultat- 
eller balansposter som har påverkats genom övergången till K3.

Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk 
valuta omräknas enligt transaktionsdagens faktiska kurs.

Immateriella tillgångar
Forsknings- och utvecklingsarbeten
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. 
Vissa större utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år 
och har aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten. 
Dessa tillgångar skrivs av linjärt över 5 år från kommersialisering. 

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en 
bedömning av dess redovisade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade 
återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. 

En tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som 
vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa tillgångens återvinningsvärde. Det återförda 
beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle ha haft (efter 
avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal 
(operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs utifrån debiterade kostnader.
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Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt. 

Not 2 Ersättning till revisorerna

2014 2013

PwC
Revisionsuppdraget 90 59
Övriga tjänster 25 -

Summa 115 59

Not 3 Operationella leasingavtal

2014 2013

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 92 -
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Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2014 2013

Medelantalet anställda
Män 2 -

Totalt 2 0

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören 920 -
Löner och ersättningar till övriga anställda 524 -

1 444 0
Sociala avgifter enligt lag och avtal 569 -
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 210 -
Pensionskostnader för övriga anställda 59 -

Totalt 2 282 0

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Män 4 1

Totalt 4 1

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

Män 1 -

Totalt 5 1
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Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2014 2013

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter - 20

Summa 0 20

Not 6 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 10 529 6 748
Årets aktiverade utgifter, inköp 5 065 3 781

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 594 10 529

Årets nedskrivningar -4 635 -

Utgående restvärde enligt plan 10 959 10 529

Not 7 Övriga immateriella rättigheter

2014 2013

Årets förändringar
-Årets aktiverade utgifter, inköp 125 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 125 0

Årets förändringar
-Avskrivningar -2 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående restvärde enligt plan 123 0
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror 38 -
Förutbetalda försäkringar 61 -
Övriga poster 46 -

145 0

Not 9 Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

Summa
eget

kapital
Eget kapital 2013-12-31 50 - 6 700 -107 6 643
Fondemission 476 - -476 - -
Utfärdade optioner - - 175 - 175
Nyemission 247 13 485 - - 13 732
Kostnader hänförliga till emission - -698 - - -698
Årets resultat - - - -8 751 -8 751
Eget kapital 2014-12-31 773 12 787 6 399 -8 858 11 101

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Upplupna semesterlöner 58 -
Upplupna sociala avgifter 103 -
Övriga poster 236 30

Summa 397 30
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Not 11 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

2014 2013

Nedskrivning immateriella anläggningstillgångar 4 635 -
Årets avskrivningar 2 -

Summa justeringar 4 637 0

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-03-26 för fastställelse.

Lund 2015-02-04

Hans Henriksson Martin Waleij
Ordförande VD

Bengt Furberg Mats Forsman

Jens Kinnander

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-02-04.
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Lars Nilsson
Auktoriserad revisor



 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i BrainCool AB, org.nr 556813-5957 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för BrainCool AB för 
år 2014.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av BrainCool AB:s finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för BrainCool AB för år 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Malmö den 4 februari 2015 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Lars Nilsson  
Auktoriserad revisor  
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