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Årsredovisning 

QuickCool AB (publ.) 

556639-3913 

Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB (publ.) får härmed lämna sin redogörelse för bolagets 
utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). 

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 

 - Förvaltningsberättelse 2 - 5 

 - Resultaträkning 6 

 - Balansräkning 7 - 8 

 - Kassaflödesanalys 9 

 - Noter 10 - 12 

 - Underskrifter 12 

 - Revisionsberättelse Bilaga 

 



QuickCool AB (publ.) 2(12) 
556639-3913 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

VERKSAMHETEN 

OM BOLAGET 
QuickCool AB (publ.), 556639-3913, är ett svenskt lundabaserat medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra 
hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning) till hjärnan genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt 
patenterat kylsystem The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature 
Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. Vid hjärtstopp upphör 
tillförsel av blod och syre till kroppens organ, vilket får dramatiska konsekvenser för hjärnan, som redan efter ett par minuter utan 
syre drabbas av skador - skador som fortsätter att utvecklas när hjärtat startar igen. Nedkylning av kroppen och hjärnan kan bromsa 
de skadliga processerna, vilket medför att hjärnskadorna kan minska betydligt och ge hjärtstoppspatienten större chans att överleva. 

The QuickCool System är direkt anpassat efter de senaste riktlinjerna för kylbehandling av hjärtstoppspatienter från 2015. Det 
intranasala systemet som består av kylapparat och tillhörande kateterset (engångsartikel) erbjuder skonsam och oavbruten 
kylbehandling för både vakna och sövda patienter, noggrann reglering av måltemperaturen under många vårddygn, full tillgång till 
patienten. Systemet är marknadens mest portabla system för en hel behandlingscykel. Bolaget har en kliniskt testad, CE-märkt 
produkt som optimeras för att kunna erbjudas som ett av marknadens mest lättanvända system. Systemet är planerat att lanseras 
under sommaren 2017. 

Företaget har sitt säte i Lund, Skåne län. 

VERKSAMHETEN 
2016 har varit ett händelserikt och spännande år. Utvecklingen av The QuickCool® System har framskridit positivt. Bolagets 
företrädes/spridningsemission övertecknades och med emissionen tillfördes bolaget ca 10,7 MSEK före emissionskostnader som skall 
användas till att inleda produktion och påbörja försäljning. The QuickCool® System är andra generationen av QuickCools kylsystem. 
Systemet är baserat på bolagets tidigare kliniskt testade första generation. Resultatet av utvecklingsarbetet är en produkt som väl 
tillgodoser de krav som finns idag för att nå en patient- och vårdeffektiv temperaturreglering av hjärnan och kroppen hos patienter 
som drabbats av akut hjärnischemi. Vi har ett unikt koncept: En produkt som levererar en obruten kylkedja, där temperaturreglering 
av patienten tillgodoses även vid förflyttning mellan behandlingar. Systemet kan även övergå till att underhållskyla i upp till 72 timmar 
och dess smidighet och design lämnar större delen av kroppen tillgänglig för övriga vårdinsatser då det bara tar näshålan i anspråk. 

Bolaget deltar som partner i EU-forskningsprojektet EuroHYP som är en organisation vars deltagare har ett gemensamt intresse i 
temperaturreglering vid sjukdom ur vetenskaplig, terapeutisk och industriell synvinkel. EuroHYP-1, ett delprojekt inom EuroHYP, 
syftar till att utforska möjligheter att använda kyla som skyddande terapi vid stroke. Projektet består av flera delar bland annat en 
klinisk fas III-studie. QuickCool är partner i EuroHYP-1 projektet med specifika EU-medel dedikerade för utvärdering av QuickCools 
teknologi. 

MARKNADEN 
Marknaden utvecklas fortsatt positivt och området terapeutisk temperaturkontroll bedöms växa med 7-10% per år. För att 
tillgodogöra oss så stor del av denna tillväxt som möjligt fokuserar QuickCool sin planerade marknadsintroduktion utifrån olika 
länders benägenhet att kyla hjärtstoppspatienter och inte efter deras geografiska läge. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
•    Företrädes/spridningsemission 
Bolaget har genomfört en företrädes/spridningsemission vilket tillför bolaget ca 10,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
Emissionen innebär att antalet aktier utökas från 4 782 000 till 7 970 000 per den 30 december 2016. Antalet aktieägare har ökat från 
ca 340 till 730. 

•    Certifiering 
Bolaget har under december 2016 re-certifierats mot ISO 13485 som sammantaget ger bolaget fortsatt rätt att CE- märka sina 
produkter för distribution på den europeiska marknaden. 

•    Scientific Advisory Board 
Bolaget har etablerat ett Scientific Advisory Board där Hans Friberg, adjungerad professor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds 
universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, har utsetts till ordförande och där Tadeusz Wieloch, professor i 
neurovetenskap vid Lunds universitet och en av grundarna till QuickCool, ingår. 

•    User Advisory Board 
Bolaget har etablerat ett User Advisory Board bestående av intensivvårdspersonal med mångårig erfarenhet av Targeted 
Temperature Management (TTM) i Skåne för att säkerställa användaraspekter i utvecklingsprojektet av The QuickCool System. 

•    EU-forskningsbidrag 
QuickCool har under andra kvartalet mottagit ytterligare €50 000 från EU-kommissionens sjunde ramprogram för att täcka kostnader 
associerade med europeiska multicenterstudien EuroHYP-1. 

•    Nytt patent 
Bolaget har ansökt om ett nytt patent. 

•    Samarbetet med utvecklingspartner 
Utvecklingssamarbete för elektronik och mjukvara har etablerats med Knightec som ersätter tidigare samarbetspartner 

•    Försäljningsorganisation 
Planering för uppbyggnad av försäljningsorganisation har inletts. 

•    Rekryteringssvårigheter av patienter 
Försök att rekrytera patienter till bolagets studie inom EuroHYP-1 i Tübingen fortgår, vilket gör att studien försenas på grund av 
rekryteringssvårigheter. 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT 

NY VD 
Under januari månad 2017 kommunicerade QuickCool ett planerat VD-byte. Detta för att omdirigera bolagets fokus från 
produktutveckling till marknadsintroduktion och försäljning. Nuvarande VD John Wennborg överlämnar från och med 
bolagsstämman i april utvecklingen av bolaget till Fredrik Radencrantz vars kommersiella expertis är vad som nu kommer att krävas 
för att nå ut på marknaden. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Under sommaren 2017 är nästa generation av the QuickCool System färdigutvecklad och redo för tredjepartscertifiering. Den 
kommer att ingå i de redan inplanerade kliniska studierna i både Malmö och Lund som beräknas inledas under andra halvåret 2017. 
Försäljningen kommer därmed som tidigare meddelats att påbörjas i Skandinavien under Q3 2017. 
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ÖVRIG INFORMATION 

Aktieägare QuickCool AB 20161231 Antal aktier Ägarandel % 

Parkallén Invest AB 2 564 931 32,18 
Tadeusz Wieloch 712 602 8,94 
Fredrik Lindblad 672 977 8,44 
John Wennborg 136 994 1,72 
Göran Brorsson 75 500 0,95 
Övriga ägare 3 806 996 47,77 

TOTALT 7 970 000 100,0 

FLERÅRSÖVERSIKT 

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 
 1601-1612 1501-1512 1401-1412 1301-1312 1201-1212 
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 
Resultat efter finansiella 
poster -3 776 -943 -263 -366 -729 
Soliditet % 82 97 97 98 95 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 Aktiekapital Fond för utv. Reservfond Överkursfond Balanserat 
 utgifter   resultat 
Belopp vid årets ingång 3 825 600  5 597 197 6 632 943 784 008 
Resultatdisposition enligt bolagsstämman: 
Balanseras i ny räkning    -6 632 943 5 690 421 
Nyemission 2 550 400   8 129 400  
Förändring fond för utv.utg.  6 514 424   -6 514 424 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 6 376 000 6 514 424 5 597 197 8 129 400 -39 995 

 Årets resultat Totalt 
Belopp vid årets ingång   -942 522 15 897 226 
Resultatdisposition enligt bolagsstämman: 
Balanseras i ny räkning 942 522 0 
Nyemission   10 679 800 
Förändring fond för utv.utg.  0 
Årets resultat  -3 775 612 -3 775 612 
Belopp vid årets utgång -3 775 612 22 801 414 
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RESULTATDISPOSITION 

Medel att disponera: 
Överkursfond  8 129 400 
Balanserat resultat  -39 995 
Årets resultat  -3 775 612 
Summa  4 313 793 

Förslag till disposition: 
Balanseras i ny räkning  4 313 793 
Summa  4 313 793 

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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RESULTATRÄKNING 1 

   2016-01-01 2015-01-01 
   2016-12-31 2015-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 
Aktiverat arbete för egen räkning 6 514 424 188 742 
Övriga rörelseintäkter 2 485 803 365 964 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 000 227 554 706 

Rörelsekostnader 
Råvaror och förnödenheter -55 910 – 
Övriga externa kostnader 3 -9 433 783 -1 285 435 
Personalkostnader 4 -1 280 723 -192 658 
Övriga rörelsekostnader -5 354 – 
Summa rörelsekostnader -10 775 770 -1 478 093 

Rörelseresultat  -3 775 543 -923 387 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 132 11 
Räntekostnader och liknande resultatposter -201 -19 146 
Summa finansiella poster -69 -19 135 

Resultat efter finansiella poster -3 775 612 -942 522 

Resultat före skatt -3 775 612 -942 522 

Årets resultat  5 -3 775 612 -942 522 
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BALANSRÄKNING 1 

   2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 15 569 874 9 055 450 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 908 600 633 292 
rättigheter  7 
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 478 474 9 688 742 

Summa anläggningstillgångar 16 478 474 9 688 742 

Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 545 222 438 578 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 107 679 58 982 
Summa kortfristiga fordringar 652 901 497 560 

Kassa och bank 
Kassa och bank  11 033 714 6 264 792 
Summa kassa och bank 11 033 714 6 264 792 

Summa omsättningstillgångar 11 686 615 6 762 352 

SUMMA TILLGÅNGAR 28 165 089 16 451 094 
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  2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital  6 376 000 9 422 797 
Reservfond  5 597 197 5 597 197 
Fond för utvecklingsutgifter 6 514 424 – 
Summa bundet eget kapital 18 487 621 9 422 797
  

Fritt eget kapital 
Överkursfond  8 129 400 6 632 943 
Balanserat resultat -39 995 784 009 
Årets resultat  -3 775 612 -942 522 
Summa fritt eget kapital 4 313 793 6 474 430 

Summa eget kapital 22 801 414 15 897 227 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 956 649 261 967 
Aktuella skatteskulder 25 654 2 381 
Övriga skulder  56 359 54 074 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 325 013 235 445 

Summa kortfristiga skulder 5 363 675 553 867 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 165 089 16 451 094 
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KASSAFLÖDESANALYS 1 
  2016-01-01 2015-01-01 
  2016-12-31 2015-12-31 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat  -3 775 543 -923 387 
Erhållen ränta  132 11 
Erlagd ränta  -201 -19 146 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital -3 775 612 -942 522 

Förändringar i rörelsekapital 
- Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar -155 341 -467 791 
- Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 4 809 807 253 540 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 878 854 -1 156 773 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 789 732 -188 742 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 789 732 -188 742 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission  10 679 800 7 608 943 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 679 800 7 608 943 

Årets kassaflöde 4 768 922 6 263 428 

Likvida medel vid årets början 6 264 792 1 364 

Likvida medel vid årets slut 11 033 714 6 264 792 
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NOTER 

Not 1 ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Valt regelverk 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 

Kursvinster och kursförluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen de år de uppkommer. Kursdifferenser som 
uppkommer på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser på finansiella fordringar och 
skulder redovisas bland finansiella poster. 

Internt upparbetade immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga 
utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras under förutsättning att de uppfyller kriterierna i BFNAR 2012:1. 

Uppskattningar och bedömningar 

Antagande om framtiden 
Företagsledningen gör uppskattningar om framtiden. Dessa uppskattningar kan komma avvika från det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för justeringar i de redovisade värden för tillgångar och skulder är 
framförallt värderingen av balanserade utvecklingskostnader. 
Varje år prövas om det finns en indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns den en indikation beräknas 
tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. 

Not 2 Summa rörelseintäkter 2016-12-31 2015-12-31 
Bidrag från EU  485 785 364 148 
Aktiverat arbete för egen räkning 6 514 424 188 742 
Övriga rörelseintäkter 18 1 816 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 000 227 554 706  
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Not 3 Operationella leasingavtal 2016 2015 

Förfallotid för framtida leasingavgifter 
Inom ett år  169 350 96 580 
Senare än ett år men innan fem år 200 000 281 961 

Kostnadsförda leasingavgifter 
Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret 145 047 34 309 

Ingångna väsentliga leasingavtal 
Leasingkostnaderna består uteslutande av lokalhyra. 

Not 4 Personal 2016 2015 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare 808 247 131 493 
Övriga anställda  50 790 – 
Totala löner och andra ersättningar 859 037 131 493 

Sociala kostnader och pensionskostnader 
Sociala kostnader 399 378 54 675 
(varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) 105 749 9 815 

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 1 258 415 186 168 

Medelantalet anställda 
Män  1 1 
Kvinnor  0 0 
Medelantalet anställda 1 1 

Not 5 Inkomstskatt 2016 2015 

Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar: 
Redovisad skatt i resultaträkningen 
Aktuell skatt  0 0 
Justering för tidigare år 0 0 
Förändring av uppskjuten skatt för temporära skillnader 0 0 
Summa redovisad skatt 0 0 

Avstämning av effektiv skattesats 
Resultat före skatt -3 775 612 -942 522 
Skatt enligt gällande skattesats 22,00 (22,00) % -830 635 -207 355 
Kostnader som är avdragsgilla men som bokas över balansräkningen 76 044 881 057 
Ej avdragsgilla kostnader -19 837 -4 149 
Ej skattepliktiga intäkter 132 9 
Ej värderade underskottsavdrag 774 296 669 562 

Summa redovisad skatt 0 0 

Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår 2016 till 6 458 463 kr (2 626 511 kr).  
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Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 2016-12-31 2015-12-31 
arbeten 

Ingående anskaffningsvärden 9 055 450 8 866 708 
Förändringar av anskaffningsvärden 
Inköp  6 514 424 188 742 
Utgående anskaffningsvärden 15 569 874 9 055 450 

Redovisat värde 15 569 874 9 055 450 

Not 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 2016-12-31 2015-12-31 
 rättigheter 

Ingående anskaffningsvärden 633 292 633 292 
Förändringar av anskaffningsvärden 
Inköp  275 308 – 
Utgående anskaffningsvärden 908 600 633 292 

Redovisat värde 908 600 633 292 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

NY VD 
Under januari månad 2017 kommunicerade QuickCool ett planerat VD-byte. Detta för att omdirigera bolagets fokus från 
produktutveckling till marknadsintroduktion och försäljning. Nuvarande VD John Wennborg överlämnar från och med 
bolagsstämman i april utvecklingen av bolaget till Fredrik Radencrantz vars kommersiella expertis är vad som nu kommer krävas för 
att nå ut på marknaden. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
Under andra kvartalet är nästa generation av the QuickCool System färdigutvecklad. Den kommer att ingå i de redan inplanerade 
kliniska studierna i både Malmö och Lund som beräknas inledas i kvartal tre. Försäljningen kommer därmed som tidigare meddelats 
att påbörjas i Skandinavien under tredje kvartalet. 

UNDERSKRIFTER 

Lund 2017-04-07 

John Wennborg Göran Brorsson 
VD Styrelseordförande 

Lennart Sjölund Fredrik Lindblad 

Tadeusz Wieloch Erik von Schenck 

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-04-07 

Mats-Åke Andersson 
Auktoriserad revisor  
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 

Till bolagsstämman i Quickcool AB (publ) 

Org. nr 556639-3913 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Quickcool AB 

(publ) för år 2016. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Quickcool AB (publ):s finansiella ställning 

per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 

övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-

räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Quickcool AB (publ) 

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

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 verksam-

heten 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 

Mina 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 mina 

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. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 

hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 

intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte för att uttala mig om 

effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens och verkställande 

direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 

upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 

drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också 

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 

huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 

avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 

betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 

fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på 

de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 

verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 

och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 

som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 

revisionen, däribland de betydande brister i den interna 

kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

för Quickcool AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Quickcool AB (publ) 

enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för mina 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, medels-

förvaltningen 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 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 

mitt 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, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 

årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 

bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 

använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 

min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 

väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 

förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Lund,  

 

 

Mats-Åke Andersson 

Auktoriserad revisor 
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