Bokslutskommuniké 2014

Resultat och ställning
Bokslutskommunikén i sammandrag:

Nyckeltal

Helår 2014

Nettoomsättning, tkr
Totala Intäkter, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank, tkr
Resultat per aktie, kr

229
-8 751
-4 637
1 499
-0,63

(2013)

(-)
(-107)
(-)
(45)
(-2,14)

Väsentliga händelser under perioden


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



Ett samarbete med Dr Anna-Carin Svanberg, Akademiska Universitetssjukhuset, avseende kliniska
studier för bolagets produkt för att motverka Oral Mukosit.



BrainCool AB (publ) erhöll 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.

Väsentliga händelser efter periodens utgång




BrainCool AB (publ) har genomfört 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.
Lånet om 500.000 SEK kommer bolaget tillhanda under februari.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport kvartal 1, 2015

2015-04-28

Delårsrapport kvartal 2, 2015

2015-08-12

Delårsrapport kvartal 3, 2015

2015-10-22

Bokslutskommuniké för 2015

2016-01-28

Årsredovisning för 2014 kommer att offentliggöras senast den 10 februari 2015 och bolagstämman
planeras till den 26 mars 2015 på Medicon Village i Lund.
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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.

Kommentarer från Martin Waleij, VD BrainCool AB (publ)
BrainCool ABs första verksamhetsår om 8 månader som egen verksamhet är till ända. Vi har under
året fokuserat på att ta fram våra första produkter och en teknologiplattform för utveckling av
bolagets produkter inom medicinsk kylning.
Från den initiala planen med ett projekt mot stroke har vi breddat verksamheten mot två nya
affärsområden som både ökar potentialen i verksamheten men också ger fler ben att stå på samt en
tidigare marknadslansering.
BrainCool AB har genomfört en riktad emission om 10 MSEK i januari 2015 som säkerställer ett
rörelsekapital för att ta våra produkter till marknadsgodkännande (CE-märkning) samt analys och
implementering av den bästa vägen till marknaden på både kort och lång sikt
Grundstenarna i bolagets affärsplan, är att under 2015 ta produkter till marknaden för tre
indikationer. BrainCool-systemet skall godkännas och lanseras för stroke och hjärtstillestånd, och
ett medicintekniskt system skall godkännas inom onkologi, för att motverka oral mukosit, en
allvarlig biverkan av cancerbehandling. CE-märkningsprocessen är i full gång och kliniska studier
kommer att genomföras tillsammans med två av pionjärerna inom behandling av oral mukosit.
Produkterna ligger inom bolagets kärnverksamhet att ta fram ledande patenterade system inom
medicinsk kylning med tydliga medicinska behov.
Vår affärsplan omfattar tre indikationer alla var för sig med stor marknadspotential men med olika
egenskaper/karaktär. I vår produktutveckling lägger vi stor vikt inte bara vid det medicinska
behovet utan även vid konkurrenskraftiga affärsmodeller som skall generera stabila kassaflöden.
BrainCool har nått lång under året vår lilla organisation har visat sig fungera väl. Uppmuntrande
ord från blivande slutanvändare har stärkt oss i vår tro att vi är på väg att skapa ett medicintekniskt
bolag som verkligen kommer göra avtryck på marknaden. Jag ser fram emot ett 2015 som kommer
att bli minst lika händelserikt som 2014.
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Finansiella kommentarer
BrainCool AB (publ) hade vid utskiftningen från det tidigare moderbolaget Dignitana AB (publ)
immateriella tillgångar om 10,5 MSEK och ett licensavtal om rättigheter att vidareutveckla patent
och teknik.
Bolaget har byggt upp ett eget patentskydd med tre patentansökningar och har vidareutvecklat
produkten, bl a genom att skapa en möjlighet för ”one size fits all” och även flyttat de känsliga
sensorerna till insidan av BrainCool-systemet, vilket leder till ett stabilare system med lägre
kostnader.
I samband med detta gör bolaget en nedskrivning om 4,6 MSEK av de immateriella tillgångarna
som avser den del av Dignitanas teknologi som BrainCool inte har för avsikt att utnyttja. En
fördelning av de resterande immateriella kostnaderna för bolagets produkt för stroke och
hjärtstillestånd har genomförts.
Bolagets immateriella tillgångar är fördelade på tre projekt enligt följande: BrainCool Stroke 5,5
MSEK, BrainCool Hjärstillestånd 4,8 MSEK och Oral Mukosit 0,7 MSEK.

Personal
Antalet anställda i bolaget uppgick per 31 december 2014 till 5 (0) personer.

Framtidsutsikter
Bolaget befinner sig för närvarande i en utvecklingsfas och kommer inte att ha några intäkter under
den närmaste tiden. Regulatoriska processer, val av försäljningskanaler, samarbete med partners
eller försäljning i egen regi samt utlicensiering av produkter påverkar framtida behov av
kapitalresurser som behövs för att utveckla verksamheten. Bolaget har en uttalad strategi att arbeta
med marknader med tydliga medicinska behov och behov av nya innovationer där möjligheterna
för akademiskt forskningsstöd är goda. Detta för att underlätta finansiering av klinisk utvärdering
och utveckling.

Aktien
Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014. Antalet aktier i bolaget
uppgår till 17 171 816 per den 31 december 2014. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika
rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman.
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Insynspersoners aktieinnehav
Antal Aktier
Martin Waleij

534 541

Christian Strand

150 560

Mats Forsman

20 000

Bengt Furberg

29 603

Hans Henriksson

45 709

Jens Kinnander

10 000

Jon Berg
Mats Jontell

6 500
40 000

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2014.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").
K3 tillämpas för första gången
BrainCool AB (publ) 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 resultateller balansposter som har påverkats genom övergången till K3.
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Avlämnande av bokslutskommunikén
Lund, den 27 januari 2015
BrainCool AB (publ) - Styrelsen
Hans Åke Henriksson

Styrelseordförande

Bengt Furberg

Styrelseledamot

Mats Forsman

Styrelseledamot

Jens Kinnander

Styrelseledamot

Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i
enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport)
för BrainCool AB och den tolvmånadersperiod som slutade 31 december 2014. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella
delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med
IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.
Malmö den 27 januari 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lars Nilsson
Auktoriserad revisor
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BrainCool AB, publ
Org nr: 556813-5957

Resultaträkning

Helår 2014

Helår 2013

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter

120 571
108 307

-

Summa intäkter

228 878

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

1 722 146
2 612 225
4 636 608
8 656

87 165
-

Summa rörelsens kostnader

8 979 635

87 165

-8 750 756

-87 165

143
-134

21
-20 000

9

-19 979

Resultat efter finansiella poster

-8 750 747

-107 144

Periodens resultat

-8 750 747

-107 144

Antal aktier vid periodens slut
Medelantal aktier under perioden
Resultat per aktie

17 171 816
13 914 013
-0,63

50 000
50 000
-2,14

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
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-

BrainCool AB (publ)
Org nr: 556813-5957

Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Övriga immateriella rättigheter

10 958 769
122 917

10 528 606
-

Summa anläggningstillgångar

11 081 685

10 528 606

67 682
635 583
145 662
848 927

99 451
99 451

Kassa och bank

1 498 748

45 242

Summa omsättningstillgångar

2 347 675

144 693

13 429 360

10 673 299

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar
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BrainCool AB (publ)
Org nr: 556813-5957

Balansräkning

2014-12-31

2013-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital:
Aktiekapital
(17 171 816 st aktier a' kvotvärde 0,045 kr)

772 732

50 000

13 485 202
-698 503
6 292 154
-8 750 747
10 328 106

6 700 443
-107 144
6 593 299

11 100 838

6 643 299

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 749 397
182 357
396 768

4 000 000
30 000

Summa kortfristiga skulder

2 328 522

4 030 000

13 429 360

10 673 299

Fritt eget kapital:
Överkursfond
Emissionskostnader
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder
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BrainCool AB, publ
Org nr: 556813-5957

Kassaflödesanalys

Helår 2014

Helår 2013

Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-8 750 756
4 636 608
143
-134
-4 114 139

-87
-20
-107

Förändring övriga kortfristiga fordringar
Förändring övriga kortfristiga skulder

-749 476
-1 701 478

162
784

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 565 093

839

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-5 189 687

-3 781

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 187 687

-3 781

Nyemission
Optioner
Aktieägartillskott

13 034
174
-

2 769

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

13 208

2 769

1 454
45
1 499

-173
218
45

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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