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Styrelsen och verkställande direktören för PolarCool AB får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018. 
  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
  

Förvaltningsberättelse 
  
Information om verksamheten 
  
PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer 
produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade 
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock 
Market. 

  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

 PolarCool påbörjar studie inom området upprepat våld mot huvudet inom amerikansk 
fotboll 

 PolarCool genomför en företrädesemission som tillför bolaget cirka 14 MSEK före 
emissionskostnader om 0,5 MSEK. 

 PolarCool noteras på Spotlight Stock Market den 27 november. 
 PolarCool lyfts fram i flertal uppmärksammade mediaframträdanden, däribland Sveriges 

Radio och Expressen 
 
 
VD Iman Ziai kommenterar 
  
2018 präglas av ett händelserikt år för PolarCool. PolarCool erhåller etikgodkännande från 
Etikprövningsnämnden och under det andra kvartalet inleder PolarCool studien inom amerikansk 
fotboll med fokus på upprepade huvudkollisioner, så kallad ”sub-concusive repetitive head 
impact”. I studien kylbehandlas amerikansk fotbollsspelare efter match, och blodprover insamlas 
för att analysera effekten av kylning på inflammatoriska biomarkörer som uppvisar hjärnskada.  
Hjärnskakningsstudien som genomförs med Svenska Hockeyligan och HockeyAllsvenskan 
fortlöper en tredje säsong och PolarCool har under hösten haft flertal presentationer hos de 
medverkande lagen. Presentationerna har varit viktiga för att informera såväl nya som befintliga 
spelare, samt sjukvårdsteamen, om PolarCap® System. Samtliga möten har varit uppskattade 
och utgör alltjämt ett viktigt forum för PolarCool att utöka kännedom om, och förstärka intresset 
för, PolarCap® System.  

I början av året inleddes processen med att knoppa av verksamheten från det tidigare 
moderbolaget BrainCool AB (publ), enligt en så kallad Lex Asea-utdelning. Styrelsen beslutade 
att bolaget under det fjärde kvartalet 2018 ska noteras på Spotlight Stock Market. I samband med 
noteringen genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 14 MSEK före 
emissionskostnader som uppgick till 0,5 MSEK.  

Den 27 november höll Spotlight Stock Market noteringsceremoni för bolaget och PolarCool 
representerades av bolagets VD samt affärsutvecklingschef.  
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Under året uppmärksammas PolarCap® System i ett antal mediaframträdanden, bland annat i 
Expressen och Radiosporten.  

 
Ägarförhållanden 
 
De största enskilda ägarna i PolarCool AB (publ) vid årets slut var Avanza Pension och Nordnet 
Pensionsförsäkring som tillsammans äger cirka 24 %, samt BrainCool AB (publ) med en 
ägarandel på 3,5 %. Resterande cirka 72,5 % ägs av en spridd ägarkrets.  
   
 
Miljöpåverkan 
 
Bolaget bedriver ingen anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.   
 
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
 
PolarCool befinner sig i en fas där hittills utförd utveckling och kliniska prövningar breddat 
vägen för en försäljningsfokuserad verksamhet. Den närmaste tiden utgörs av svårprognotiserade 
intäkter. PolarCool har  säkerställt de finansiella medel som krävs för att fullfölja 
försäljningsstrategin under 2019. Framtida kapitalresurser påverkas av potentiella regulatoriska 
processer i USA.  
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Flerårsöversikt (KSEK) 
 
     2018 2017 
Nettoomsättning        0           0 
Resultat efter finansiella poster                     -2 202        -24      
Balansomslutning                                  13 933      4 031 
Antal anställda        3           0 
Soliditet (%)                                           92         0,6 
 
 
 
 
Förändring av eget kapital 

  Aktie- 
Utvecklingsfo

nd Överkursfond Balanserat Årets Totalt 
  kapital     resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 50 000 3 671 382   -3 671 382 -24 115 25 885 
Nyemission 548 646   13 993 668     14 542 314 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:       -24 115 24 115 0 
Utvecklingsfond   2 826 232   -2 826 232   0 
Emissionskostnader     -527 738     -527 738 
Erhållna aktieägartillskott       972 738   972 738 
Årets resultat         -2 201 651 -2 201 651 
Belopp vid årets utgång 598 646 6 497 614 13 465 930 -5 548 991 -2 201 651 12 811 548 
              
  
 
Förslag till vinstdisposition 
  
Till årsstämmans förfogande står följande fria egna kapital (kronor): 
  
Överkursfond 13 465 930 
Balanserat resultat -5 548 991 
Årets resultat -2 201 651 
 5 715 288 
  
behandlas så att 
i ny räkning överföres 5 715 288 
  
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter. 
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Resultaträkning Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-02 
-2017-12-31   

 

 

 
Nettoomsättning   0   0   
Övriga rörelseintäkter   6 674   0   
    6 674   0   
            
Rörelsens kostnader           
Övriga externa kostnader  2 -880 709   -24 115   
Personalkostnader  3 -1 250 813   0   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar   -70 159   0   
Övriga rörelsekostnader   -6 549   0   
    -2 208 230   -24 115   
Rörelseresultat   -2 201 555   -24 115   
            
Resultat från finansiella poster           
Räntekostnader och liknande resultatposter   -95   0   
Resultat efter finansiella poster   -2 201 651   -24 115   
            
Resultat före skatt   -2 201 651   -24 115   
            
Årets resultat   -2 201 651   -24 115   
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31   
 

 

 
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
            
Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 4 6 497 614   3 671 382   
            
Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 5 293 228   0   
            
Summa anläggningstillgångar   6 790 842   3 671 382   
            
Omsättningstillgångar           
            
Varulager m m 6         
Färdiga varor och handelsvaror   0   348 794   
            
Kortfristiga fordringar           
Övriga fordringar   72 488   3 519   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 132 833   2 246   
    205 321   5 765   
            
Kassa och bank   6 936 628   4 635   
Summa omsättningstillgångar   7 141 949   359 194   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   13 932 791   4 030 577   
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31   
 

 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 8, 9         
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   598 646   50 000   
Fond för utvecklingsutgifter   6 497 614   3 671 382   
    7 096 261   3 721 382   
            
Fritt eget kapital           
Överkursfond   13 465 930   0   
Balanserad vinst eller förlust   -5 548 992   -3 671 382   
Årets resultat   -2 201 651   -24 115   
    5 715 287   -3 695 498   
Summa eget kapital   12 811 548   25 885   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   685 783   15 396   
Skulder till koncernföretag   0   3 719 516   
Övriga skulder   126 949   0   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 308 511   269 780   
Summa kortfristiga skulder   1 121 243   4 004 692   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   13 932 791   4 030 577   
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Kassaflödesanalys Not 2018-01-01 
-2018-12-31 

2017-01-01 
-2017-12-31   

 

 

 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -2 201 651   -24 115   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   70 159   0   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -2 131 492   -24 115   
            
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av kortfristiga fordringar   -199 556   -5 765   
Förändring av leverantörsskulder   670 387   15 396   
Förändring av kortfristiga skulder   -3 553 836   289 780   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -5 214 497   275 296   
            
Investeringsverksamheten           
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -2 826 232   -320 660   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -14 593  0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -2 840 825   -320 660   
            
Finansieringsverksamheten           
Nyemission   14 542 314   50 000   
Emissionskostnader  -527 738  0  
Erhållet aktieägartillskott  972 738  0  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  14 987 314  50 000  
           
Årets kassaflöde   6 931 992   4 636   
Likvida medel vid årets början   4 636   0   
Likvida medel vid årets slut   6 936 628   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   
      
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. 
  
Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
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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. 
  
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. Aktuell skatt, liksom 
förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget 
kapital.  
 
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.  
 
Uppskattningar och bedömningar 
PolarCool AB har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag av 
försiktighetsskäl, då bolaget är i uppstartsfasen. PolarCool AB:s skattemässiga underskott uppgår till 
2 226 tkr (24 tkr). 
   
Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
PolarCool påbörjar under januari 2019 en etablering i Schweiz inom affärsområdet Ishockey. Bolaget har 
presnterat produkten PolarCap System för ett antal lag i den högsta ligan i landet, National League. På 
dessa besök har medicinsk personal och spelare fått testa och preliminärt utvärdera utrustningen. 
Mottagandet har varit positivt och de lag som fått möjlighet att testa produkten har enligt rapporter använt 
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den regelbundet och med god respons. Avsikten är att etablera PolarCap System i National League under 
innevarande säsong. Den schweiziska högstaligan har uppemot 100 hjärnskakningar om året och behovet 
är stort av utrustning för att mildra dess konsekvenser. 
 
I januari offentliggjorde bolaget att professor emeritus Yelverton Tegner går in som Scientific Advisor 
(vetenskaplig rådgivare) i PolarCool. Detta ligger i linje med PolarCools strategiska ambition att stärka 
sitt internationella nätverk genom att knyta ledande experter inom idrottsmedicin och neurologi som 
rådgivare till bolagets forskningsverksamhet. PolarCools vetenskapliga rådgivare kommer vara viktiga 
informationskällor för bolaget och för den fortsatta utvecklingen inom forskning och klinik.  
 
PolarCool har även inlett en utvärdering inom postkommotionellt syndrom (post-concussion syndrome, 
PCS) för att mäta effekten av kylning på patienter med långvariga besvär från hjärnskakning eller 
whiplash. Utvärderingen innebär att personer med dessa besvär genomgår kylning under en period, med 
målsättning att underlätta rehabilitering.     
 
Ett antal idrottare med långvariga besvär har redan genomgått kylbehandling för att utvärdera effekten på 
symptomen. PolarCools utvärdering inom PCS initierades i november och hittills visar resultaten positiv 
progress och god feedback från patienter.   
 
PolarCools satsning på rehabiliteringsområdet möjliggörs genom ett tillägg till licensavtalet med 
BrainCool AB (publ). Tillägget innebär att PolarCool får möjlighet att etablera PolarCap® System på ett 
affärsområde som har potential för stor tillväxt. 
 
 
Not 2 Arvode till revisorer 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 
 
  2018 2017 
      
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB     
Revisionsuppdrag 60 000  0 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 12 000  0 
Skatterådgivning 0  0 
Övriga tjänster 22 800  0 
  94 800  0 
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Not 3 Anställda och personalkostnader 
  2018 2017   
        
Medelantalet anställda       
Kvinnor 1 0   
Män 2 0   
  3 0   
        
Löner och andra ersättningar       
Styrelse och verkställande direktör 193 750 0   
Övriga anställda 525 397 0   
  719 147 0   
        
Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 8 000 0   
Pensionskostnader för övriga anställda 19 500 0   
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 231 991 0   
  259 491 0   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 978 638 0   
        
Uppsägningstiden för VD är tre månader vid såväl uppsägning från befattningshavarens sida som från 
PolarCools sida. Inget avtal om avgångsvederlag finns för verkställande direktören. 
 
PolarCool har ingått konsultavtal med styrelseledamot Bengt Furberg avseende medicinsk- och klinisk 
expertis. Ersättning utgår i form av ett fast månadsarvode om 12 000 kr. Avtalet löper tillsvidare med en 
ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. Arvodet anses vara marknadsmässigt och har beslutats av 
styrelsen gemensamt.  
 
  
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen  % 0 %   
Andel män i styrelsen 100 % 100 %   
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare  % 0 %   
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %   
        
Antal styrelseledamöter på balansdagen uppgick till 4 (4) 
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Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 3 671 382 0    
Inköp 2 826 232 3 671 382   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 497 614 3 671 382   
        
Utgående redovisat värde 6 497 614 3 671 382   
        
  
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 
PolarCools affärsmodell innebär att PolarCap System hyrs ut till kunder, varav bolaget beslutat att 
klassificera kylsystemen som inventarier med 5 års ekonomisk livslängd. 
  
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Inköp 14 593 0    
Omklassificeringar 348 794 0    
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 363 387 0    
        
Årets avskrivningar -70 159 0    
Utgående ackumulerade avskrivningar -70 159 0    
        
Utgående redovisat värde 293 228 0    
        
  
Not 6 Varulager 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Färdiga varor och handelsvaror 0 348 794   
  0 348 794   
        
Förändringen i varulager beror på omklassificiering till inventarier med 5 års ekonomisk livslängd. 
PolarCools affärsmodell innebär att PolarCap System hyrs ut till kunder, varav bolaget beslutat att 
klassificera kylsystemen som inventarier. 
  
  
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Förutbetald pensionsförsäkring 5 500 0    
Förutbetalda försäkringspremier 67 333 0    
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 000 2 246   
  132 833 2 246   
        
  
Not 8 Antal aktier och kvotvärde 

Namn 
Antal 
aktier 

Kvot- 
värde   

Antal aktier 43 038 592 0,014   
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  43 038 592    
        
  
Not 9 Disposition av vinst eller förlust 
  2018-12-31     
        
Förslag till vinstdisposition       
 
Till årsstämmans förfogande står följande fria egna kapital i 
(kronor): 
       
        
Överkursfond 13 465 930   
Balanserat resultat                                         -5 548 991     
Årets Resultat -2 201 651     
  5 715 288     
        
behandlas så att       
i ny räkning överföres 5 715 288     
  
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2018-12-31 2017-12-31   
        
Upplupna löner 117 834 0    
Upplupna semesterlöner 99 443 0    
Upplupna sociala avgifter 68 267 0    
Övriga upplupna kostnader 22 967 0    
  308 511 0    
        
Lund 2019-02-15 
  
  
  
Mats Forsman Bengt Furberg 
Ordförande   
    
    
    
Anders Hansson Iman Ziai 
  Verkställande direktör 
    
  
  
Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-02-18 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
  
  
  
  
  
Lars Nilsson 
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i PolarCool AB (publ), org.nr 559095-6784 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PolarCool AB (publ) för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av PolarCool AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2018 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för PolarCool AB (publ). 

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 
PolarCool AB (publ) 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. 

Övrig upplysning 

Årsredovisningen för år 2017-01-02 – 2017-12-31 har inte varit föremål för revision och någon revision av 
jämförelsetalen i årsredovisningen för år 2018 har därmed inte utförts. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets 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 som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för PolarCool AB (publ) för år 2018 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 PolarCool AB (publ) 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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. 

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. 

Lund den 18 februari 2019 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Lars Nilsson 
Auktoriserad revisor 
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