
 

 

Granskningsrapport 
Till styrelsen i Arctic Blue Beverages AB  

Org. nr 559361-7078 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den sammanslagna finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Arctic Blue Beverages AB per den 31 mars 2022 och den tremånadersperiod som slutade 
per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna delårsrapport i enlighet med 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 den sammanslagna finansiella delårsinformationen i denna delårsrapport inte, i allt väsentligt, är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.  

Upplysning av särskild betydelse - Grund för upprättande  

Vi vill fästa uppmärksamheten på not 1 och avsnittet Grund för upprättande av delårsrapporten som beskriver 
grunden för upprättandet av delårsrapporten, inklusive tillvägagångssättet och syftet med upprättandet. Den 
sammanslagna finansiella delårsinformationen har upprättats med syfte att införlivas i ett prospekt eftersom 
Arctic Blue Beverages AB avser att emittera aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Markets i 
Stockholm. Vårt uttalande är inte modifierat med avseende på detta förhållande. 

Upplysning av särskild betydelse - Framtida finansiering 

Vi vill fästa uppmärksamhet på not 7, framtida finansiering, där det framgår att företagsgruppen för 
närvarande genererar ett negativt resultat och kan i framtiden behöva inhämta ytterligare kapital i syfte att 
finansiera sina tillväxtplaner, att produktutveckling eller lansering på nya marknader kan bli dyrare och ta 
längre tid än befarat och att den likvid som bolaget kommer att erhålla om kommande börsnotering i maj 
fullbordas kommer huvudsakligen att användas för expansion samt finansiering av företagsgruppens löpande 
verksamhet. Det framgår vidare av not 7 att det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte 
är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvårsperioden räknat från undertecknandet av 
denna rapport och att bolaget, i det fall som erbjudandet i bolagets börsprospekt inte fulltecknas, kan tvingas 
söka alternativ finansiering i form av lånefinansiering eller ytterligare kapitalanskaffning. Vårt uttalande är inte 
modifierat med avseende på detta förhållande. 
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