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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Medclair Invest AB avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt an-
ges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETENALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Medclair Invest AB är ett holdingbolag med två 
rörelsedrivande dotterbolag Medclair AB samt 
Spintso AB.

Medclair AB är ett svenskt forsknings- och utveck-
lingsföretag med ledande kompetens inom hållbar 
och säker hantering av N2O (lustgas). N2O är 
en potent växthusgas som även medför arbetsmil-
jöproblem vid upprepad exponering.

Bolaget utvecklar produkter och processer för 
att fånga upp, mäta och destruera lustgas främst. 
Bolagets kunder finns främst inom vården men 
Medclairs lösningar är tillämpbara inom ett flertal 
områden där lustgas förekommer.

Spintso AB:s verksamhet ar inriktad pa utveck-
ling och försäljning av domarprodukter. Bolaget 
utvecklar teknikutrustning i eget varumärke samt är 
återförsäljare av andra domarmärken. Strategin ar 
att sälja bolagets produkter via tre kanaler, e-handel 
till slutkund, försaljning via distributörsnätverk både 
nationellt och internationell samt via direktförsaljning 
till förbund och ligor.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRETRÄKENSKAPSÅRET

 ■ Namnändrar till Medclair Invest AB
 ■ Verksamheten i Spintso International flyttas ner i 

dotterbolaget Spintso AB
 ■ EU, USA samt UK kommunicerar aggressiva 

mål för minskade utsläpp av lustgas i miljön
 ■ Genombrott inom ett flertal marknader i Europa, 

UK, Tyskland, Nederländerna och Frankrike
 ■ Ingår samarbetsavtal avseende olika regioner 

och produkter med Linde, Messer, BPR samt 
Biewer Medical.

 ■ Deltar i omfattande tysk studie i syfte att radikalt 
öka tillgängligheten av lustgas vid förlossning

 ■ Lansering av lustgasdetektor, NOD
 ■ Genombrott i UK, Medclair levererar testinstal-

lationer till två sjukhus i England.
 ■ Beslutar om en vederlagsfri företrädesemission 

av units
 ■ Avtal om test av Medclairs utrustning inom vat-

tenrening på Stockholm Vatten och Avfall
 ■ Erhållande av patent för ED, exhalation device, 

i USA
 ■ Genomfört riktad nyemission om 16,8 mkr
 ■ Rekrytering av ny R&D chef, Olesya Nikonova 

PhD
 ■ Medclairs teknik används för den första kli-

matsmarta förlossningen med lustgas i UK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUTRÄKENSKAPSÅRETS SLUT

 ■ Medclair erhåller genombrottsbeställning på 
lustgasdetektor.

 ■ Medclair för diskussioner med representanter 
Skottland kring central upphandling av lustgas-
destruktion.

 ■ Bekräftade orders under inledningen av 2022 
överstiger total försäljning 2021.

 ■ Styrelsen har beslutat om att införa ett bo-
nussystem för personalen i MedClair AB. Bonus 
är kopplad till bolagets försäljning och kan 
maximalt uppgå till ca 1,6 mkr inklusive sociala 
avgifter.

 ■ Bolagen i koncernen har ingen verksamhet eller 
exponering mot Ukraina eller Ryssland. Effek-
terna av den pågående konflikten är svåra att 
överblicka men kan eventuellt komma att påver-
ka transportkostnader och råvaruförsörjning.



 ÅRSREDOVISNING 2021 | MEDCLAIR INVEST 3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLINGFÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2022 växlar koncernen fokus från etable-
rande av plattform till försäljning och lönsamhet. 
Dotterbolagen förväntas under året bidra med ett 
positivt resultat till koncernen. Spintso vände redan 
under 2021 och Medclair förväntas växa kraftigt. 
Koncernens tillväxtpotential, främst via Medclair AB, 
är mycket stor. Det plattformsbygge som utförts kan 
appliceras på ett stort antal marknader och medför 
snabb samt effektiv etablering i nya regioner. Årets 
inledning har uppfyllt de högt ställda förväntningar-
na.

VÄSENTLIGA RISKER OCH VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTOREROSÄKERHETSFAKTORER
Inom koncernen finns ett antal viktiga patent. Det 
medför en risk att aktörer gör intrång vilket kan 
innebära långa och kostsamma tvister.

Råvaruförsörjning kan medföra risker givet det 
osäkra omvärldsläget. Oönskad personalomsättning 
kan medföra störningar i planerade aktiviteter.

ÄGARFÖRHÅLLANDENÄGARFÖRHÅLLANDEN
Det finns ingen aktieägare som överstiger 10% 
ägande.

FLERÅRSÖVERSIKTFLERÅRSÖVERSIKT
Koncernen

2021 2020

Nettoomsättning 10 693 6 238

Resultat efter finansiella poster -13 010 -2 009

Balansomslutning 64 556 45 912

Soliditet (%) 89,0 86,0

Moderbolaget

2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 0 3 962 5 309 4 880 3 921

Resultat efter finansiella poster -3 751 -1 688 -645 -1 921 -2 243

Balansomslutning 71 073 43 680 3 515 4 390 4 634

Soliditet (%) 95,8 91,2 16,0 16,0 31,0
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VD-ord

Under 2021 har koncernens båda bolag, trots pandemi, utvecklats planenligt. 
Redan innan året inleddes fanns det starka signaler från viktiga marknader att 
intresset för Medclairs lösningar ökade. Under våren intensifierades miljödebat-
ten snabbt och flera för bolaget viktiga marknader kommunicerade aggressiva 
klimatmål omfattande sjukvården.

I syfte att kapitalisera på dessa händelser genom-
fördes under juli månad en riktad nyemission om 
16,8 MSEK i syfte att ytterligare påskynda arbetat 
med att ta positionen som den ledande aktören 
inom hållbar lustgashantering.

Det negativa resultatet var förväntat och speglar det 
faktum att 2021 var ett investeringsår för koncern-
ens båda dotterbolag. Resultatet belastas med 
avskrivningar uppgående till c.a 5 MSEK varav 
goodwill c.a 3 MSEK.

I syfte att realisera den potential vi anser bola-
gen besitta har ett antal avsevärda investeringar 
genomförts och bolagen har utvecklats positivt. 
Medclair har gått från att vara en helt okänd aktör 
till en auktoritet inom hållbar lustgashantering med 
ett brett internationellt kontaktnät. Spintso har skapat 
en ny digital plattform i syfte att öka internationell 
direktförsäljning samt lanserat nästa generations 
domarklockor.

Sammantaget står koncernen nu väl rustad för 
framtida tillväxt. Årets inledning har uppfyllt de högt 
ställda förväntningarna - vi ser redan i mitten av 
februari att aviserade orders överstiger föregående 
års försäljning.

Under arbetet med affärsplan för 2021 beslutades 
att koncernbolagen skulle genomföra omfattande 
investeringar, för Medclair AB i syfte att etablera 
sig på positionen som den ledande aktören inom 
hållbar lustgashantering och för Spintso att skapa 
förutsättningar för framgångsrik internationell e-han-
del samt utveckla nästa generations domarklockor. 
Årets resultat belastas med kostnader av engångs-
karaktär på ca 2,5 MSEK hänförlig till omstrukture-
ringar och implementering av ny marknadsstrategi.

För Medclairs del har ett viktigt mål varit referensin-
stallationer och etablerande av relationer till kunder 
samt återförsäljare, i de för bolaget mest relevanta 
marknaderna, mål som mycket väl uppfyllts. Sett till 
de mål som funnits och hur väl de uppfyllts är resulta-
tet tillfredsställande. Som tidigare kommunicerats har 
fokus 2021 ej varit intäkter vad det gäller Medclair, 
medans Spintso genom ett snabbt åtgärdsprogram 
på kort tid gjort en turn around till att vara vinst-
drivande.

“Medclair har gått från att vara en 
helt okänd aktör till en auktoritet 
inom hållbar lustgashantering med 
ett brett internationellt kontaktnät. 
Spintso har skapat en ny digital 
plattform i syfte att öka internatio-
nell direktförsäljning samt lanserat 
nästa generations domarklockor.”

Fokus för 2022 är försäljning och vinst med ex-
pansion till nya marknader. Vi går in i året med en 
ändamålsenlig organisation som kan skalas upp vid 
behov. Responsen från marknaden är positiv och 
året har inletts starkt. Listan på presumtiva kunder 
inför året är tillfredsställande och utveckling är enligt 
plan, såväl vad det gäller order som inflöde av nya 
potentiella kunder.

Mikael König
VD
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Koncernens verksamhet

MEDCLAIR ABMEDCLAIR AB
Medclair AB har med stor framgång etablerat sig 
som den ledande aktören inom hållbar hantering 
av lustgas i UK, en marknad med enorm potential. 
Vidare har man byggt upp ett starkt nätverk i flera 
länder som till exempel Frankrike, Danmark, Aus-
tralien, Nya Zeeland, USA och Tyskland. Alla dessa 
marknader besitter stor potential även om Tyskland 
och Frankrike utmärker sig.

Frankrike representerar en stor marknad med 
omfattande potential, motsvarande UK. Genom 
partnerskap är arbetet med att etablera plattform i 
landet väl under väg.

Situationen i Tyskland är intressant, Medclair bistår 
en tysk studie lett av universitetssjukhuset i Mainz 
som syftar till att på bred front införa lustgas inom 
förlossningsvård. En sådan förändring innebär att 
den tyska marknaden på kort tid kan växa med över 
500 000 behandlingstillfällen per år där Medclairs 
lösningar är aktuella.

Medclair AB har under året slutit avtal eller inlett 
förhandlingar kring samarbeten med betydelsefulla 
aktörer inom antingen gas eller medicinteknik. Dels 
har ett globalt försäljningsavtal tecknats med Linde 
Gmbh i syfte att enkelt etablera samarbeten på 
intressanta marknader, det finns nu ett försäljning-
savtal med Messer, en av världens största koncern-
er inom medicinsk gas, inriktat mot Frankrike och 
Spanien samt etablerade samarbeten med Beacon 
Medaes, en del av Atlas Copco Medical Gases 
och BPR medical i UK. Dessa avtal och partnerskap 
ger Medclair en stark räckvidd i viktiga marknader 
och möjliggör att bolaget fokuserar på att etablera 
varumärket samt säkerställa positionen som den 
ledande aktören inom hållbar lustgashantering inom 
respektive marknad.

Även på bolagets hemmamarknad har aktivi-
tetsnivån ökat kraftfullt. En säljare med ansvar för 
primärt Sverige tillträdde under sommaren och har 
framgångsrikt re-lanserat Medclair i Sverige.

Under andra halvan av 2021 gjordes en informa-
tionskampanj till beslutsfattare på regionnivå med 
information om dels Medclairs lösningar men även 
om naturvårdsverkets stöd till regioner som investerar 
i klimatfrämjande teknik, klimatklivet. Gensvaret var 
mycket positivt och ett flertal regioner har erhållit 
offerter för investeringar under 2022. I Sverige 
utvecklas även dentalmarknaden positivt, region 
Dalarna har köpt ett flertal mobila destruktorer och 
flera regioner visar intresse.

Under 2021 arbetade bolaget utifrån tre mål. Posi-
tion, relation och validering på ett antal primärmark-
nader.

Arbetet har underlättats av den under 2021 mycket 
vitala debatten kring lustgas som en växthusgas. Bo-
lagets nuvarande samt potentiella kunder uttalar ett 
stort behov av fortsatt access till lustgas och vikten av 
att implementera de lösningar på klimatproblematik-
en som Medclair kan tillhandahålla. Ett relevant ex-
empel på detta som fått internationellt genomslag är 
rapporten “A greener NHS” där ämnet avhandlas.

Bolagets mål har uppfyllts väl, ett brett kontaktnät i 
ett flertal länder är etablerat, flera kunder har valid-
erat bolagets lösningar och Medclairs kompetens 
efterfrågas allt mer.

Fokus 2022 är försäljning och vinst. Genom de 
samarbeten som etablerats med distributörer kan 
bolaget parallellt arbeta med etablering i nya 
marknader.

Bolaget kommer under Q1 leverera de första 
demoenheterna till Australien och med stor san-
nolikhet Nya Zeeland. Intresset är mycket stort i 
regionen och vi har goda relationer med såväl 
slutkund, distributörer samt relevanta myndigheter.

I Europa noterar vi ett stort intresse i Tyskland, 
Frankrike och Spanien och har under januari ingått 
ett avtal med Linde som ger dem rätten att sälja 
MDU i Tyskland. För den franska marknaden, givet 
dess stora potential, rekryterar vi i skrivande stund en 
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KONCERNENS VERKSAMHET

säljresurs i syfte att stärka vår position i landet.

Sammantaget är Medclair AB väl positionerat för 
att uppnå lönsamhet, tillväxt och vidare internationell 
expansion.

SPINTSO ABSPINTSO AB
Spintso har ett starkt varumärke och genom åtgärder 
som genomförts under 2021 ökar möjligheterna att 
kapitalisera på bolagets position. Flera åtgärder 
har genomförts som att bygga upp verksamheten 
med nytt modernt e-handelssystem och förbättrade 
processer som affärssystem, kompetensförstärkningar 
och helt ny generation smarta klockor.

Våren 2021 lanserade bolaget en ny kommunika-

tionsplattform inkluderande varumärkesprofil och 
marknadsföringsstrategi. Åtgärderna har lett till ökad 
försäljning via egen e-handel och även via partners. 
Under december lanserade bolaget en ny gener-
ation av smarta domarklockor som fått ett positivt 
mottagande av bolagets kunder och återförsäljare.

2022 har arbetet påbörjats med lansering av e-han-
del på spanska, tyska och italienska i syfte att erhålla 
större exponering mot bolagets primärmarknader 
samt att öka andelen direktförsäljning.

Omställningsarbetet får anses vara framgångsrikt 
och bolaget rapportera ett positivt helårsresultat.

Vår utandningsenhet
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KONCERNENS VERKSAMHET

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
Koncernen

Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Överkurs-

fond

Annat eget 
kapital inkl� 

årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 6 049 42 948 -9 560 39 437

Nyemission 2 200 29 569 31 769

Emissionskostnader -448 -448

Årets resultat -13 020 -13 020

Belopp vid årets utgång 8 249 42 948 29 121 -22 580 57 739

Moderbolaget

Aktie-
kapital

Utveck-
lingsfond

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 6 049 652 42 948 -8 203 -1 688 39 759

Nyemission 2 200 29 568 31 768

Emissionskostnader -448 -448

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: -1 688 1 688 0

Överkursfond -42 948 42 948 0

Balanserade utveckling-
sutgifter -652 652 0

Årets resultat -2 961 -2 961

Belopp vid årets utgång 8 249 0 29 120 33 709 -2 961 68 118

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 557 tkr (557 tkr).

Förslag till vinstdisposition

2021-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 62 830 639

årets förlust -2 960 857

59 869 782

disponeras så att i ny räkning överföres 59 869 782

59 869 782

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balan-
sräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNINGKONCERNENS RESULTATRÄKNING

Tkr Not
2021-01-01

– 2021-12-31
2020-01-01

– 2020-12-31

Nettoomsättning 2 10 693 6 238

Aktiverat arbete för egen räkning 2 625 174

Övriga rörelseintäkter 3 92 486

13 410 6 898

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 0 -489

Handelsvaror -5 800 -1 664

Övriga externa kostnader 4 -6 575 -2 115

Personalkostnader 5, 6 -8 745 -3 247

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -5 108 -1 239

Övriga rörelsekostnader -86 -39

-26 314 -8 793

Rörelseresultat -12 904 -1 895

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -106 -114

-106 -114

Resultat efter finansiella poster -13 010 -2 009

Resultat före skatt -13 010 -2 009

Skatt på årets resultat -10 0

Årets resultat -13 020 -2 009
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS BALANSRÄKNINGKONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 7 4 152 2 649

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rät-
tigheter 8 980 977

Goodwill 9 32 138 35 776

37 270 39 402

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 10 14 33

14 33

Summa anläggningstillgångar 37 284 39 435

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 0 486

Färdiga varor och handelsvaror 3 717 1 621

Förskott till leverantörer 1 359 163

5 076 2 270

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 593 2 467

Aktuella skattefordringar 180 196

Övriga fordringar 120 453

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 89 119

1 982 3 235

Kassa och bank 20 214 972

Summa omsättningstillgångar 27 272 6 477

SUMMA TILLGÅNGAR 64 556 45 912
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS BALANSRÄKNINGKONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 8 249 6 049

Övrigt tillskjutet kapital 31 193 42 948

Balanserat resultat inkl årets resultat 18 297 -9 560

57 739 39 437

Långfristiga skulder 11

Skulder till kreditinstitut 883 1 591

883 1 591

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 11 493 230

Förskott från kunder 165 0

Leverantörsskulder 2 241 1 399

Aktuella skatteskulder 364 579

Övriga skulder 420 499

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 2 251 2 177

5 934 4 884

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 64 556 45 912
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KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSKONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Tkr Not
2021-01-01

– 2021-12-31
2020-01-01

– 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -13 010 -2 009

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 13 5 108 1 239

Betald skatt -225 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring-
ar av rörelsekapital -8 127 -770

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager och pågående arbeten -2 806 296

Förändring kundfordringar 874 -172

Förändring av kortfristiga fordringar 379 -663

Förändring leverantörsskulder 793 751

Förändring av kortfristiga skulder 209 733

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 678 175

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 957 -135

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 142

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 957 7

Finansieringsverksamheten

Nyemission 31 322 834

Amortering av lån -445 -301

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 877 533

Årets kassaflöde 19 242 715

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 972 257

Likvida medel vid årets slut 20 214 972
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGMODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Tkr Not
2021-01-01

– 2021-12-31
2020-01-01

– 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 0 3 962

Aktiverat arbete för egen räkning 0 174

Övriga rörelseintäkter 3 740 477

740 4 613

Rörelsens kostnader

Handelsvaror 0 -1 664

Övriga externa kostnader 4 -1 157 -1 199

Personalkostnader 5, 6 -3 213 -2 820

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 0 -466

Övriga rörelsekostnader -22 -37

-4 392 -6 186

Rörelseresultat -3 652 -1 573

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -99 -115

-99 -115

Resultat efter finansiella poster -3 751 -1 688

Bokslutsdispositioner 790 0

Resultat före skatt -2 961 -1 688

Årets resultat -2 961 -1 688
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGMODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 7 0 814

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rät-
tigheter 8 0 0

0 814

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 0 0

0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14, 15 44 029 40 029

44 029 40 029

Summa anläggningstillgångar 44 029 40 843

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 0 1 429

Förskott till leverantörer 0 146

0 1 575

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 190

Fordringar hos koncernföretag 7 580 206

Övriga fordringar 80 138

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 68

7 660 602

Kassa och bank 19 384 552

Summa omsättningstillgångar 27 044 2 729

SUMMA TILLGÅNGAR 71 073 43 572
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGMODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 16, 17

Bundet eget kapital
Aktiekapital 8 249 6 049

Fond för utvecklingsutgifter 0 652

8 249 6 701

Fritt eget kapital
Fri överkursfond 29 121 42 948

Balanserad vinst eller förlust 33 709 -8 203

Årets resultat -2 961 -1 688

59 869 33 057

Summa eget kapital 68 118 39 758

Långfristiga skulder 11

Skulder till kreditinstitut 883 1 591

883 1 591

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 493 230

Leverantörsskulder 129 491

Aktuella skatteskulder 346 465

Övriga skulder 97 95

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 007 942

2 072 2 223

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 073 43 572
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTER

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYSMODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Tkr Not 2021-01-01
– 2021-12-31

2020-01-01
– 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 751 -1 688

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 0 466

Betald skatt -119 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -3 870 -1 222

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av varulager och pågående arbete 1 575 112

Förändring av kortfristiga fordringar -6 059 72

Förändring av kortfristiga skulder -295 999

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 649 -39

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -174

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 814 0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -4 000 -25

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 186 -199

Finansieringsverksamheten

Nyemission 31 322 834

Upptagna lån 0 -301

Amortering av lån -445 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 877 533

Årets kassaflöde 19 042 295

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 552 257

Likvida medel vid årets slut 19 594 552
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Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciperNot 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

ALLMÄNNA UPPLYSNINGARALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen och koncernredovisningen är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNINGINTÄKTSREDOVISNING
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.

KONCERNREDOVISNINGKONCERNREDOVISNING

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade 
verksamheters identifierbara tillgångar och skulder 
redovisas till marknadsvärde enligt upprättad 
förvärvsanalys.

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det 
beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas 
skillnaden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföre-
taget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och 
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella 
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomis-
ka fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i 
koncernredovisningen från och med tidpunkten för 

förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretag-
et inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transak-
tioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster 
elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 
ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har 
elimineras i koncernresultaträkningen.

Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om 
anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten 
är högre än värdet på den förvärvade enhetens 
nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den 
uppkomna goodwillen som en tillgång i balan-
sräkningen.

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA 
BALANSPOSTERBALANSPOSTER
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateri-
ella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmod-
ellen. 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 acku-
mulerade avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjan-
deperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 år
Goodwill 10 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

FINANSIELLA INSTRUMENTFINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument värderas utifrån anskaff-
ningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräknin-
gen när bolaget blir part i instrumentets avtals-
mässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller överförts och bo-
laget har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktels-
erna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovi-
sas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt 
till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktion-
skostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från 
det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunk-
ten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad 
över lånets löptid med hjälp av instrumentets effek-
tivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotid-
punkten det redovisade beloppet och det belopp 
som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns ind-
ikationer på nedskrivningsbehov av någon av de 
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning 
sker om värdenedgången bedöms vara bestående 
och prövas individuellt.

LEASINGAVTALLEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

VARULAGERVARULAGER
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.

INKOMSTSKATTERINKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget 
kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. 
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som 
gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redo-
visning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt 
denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och 
uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader 
som uppstår mellan bokförda respektive skattemässi-
ga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas uti-
från gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den 
period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsa-
vdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning och 
beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatte-
skulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDAERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av 
ersättningar som företaget lämnar till de anställ-
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da. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat 
löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kort-
fristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse 
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.

Optioner och bonusprogram
Inga bonus- eller optionsprogram till personal under 
2021.

NYCKELTALSDEFINITIONERNYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido-

intäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men 
före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelningNot 2 Nettoomsättningens fördelning

KONCERNENKONCERNEN

2021 2020

Nettoomsättningen per rörelsegren

Revisionsuppdrag 5 402 2 276

Sportutrustning 5 292 3 962

10 693 6 238

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021 2020

Nettoomsättningen per rörelsegren

Sportutrustning 0 3 962

0 3 962

Not 3 Övriga rörelseintäkterNot 3 Övriga rörelseintäkter

KONCERNENKONCERNEN

2021 2020

Statliga bidrag 7 477

Realisationsresultat 85 9

92 486

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021 2020

Vidarefakturering inom koncern 707 0

Statliga bidrag 6 477

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 27 0

740 477
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Not 4 Arvode till revisorer KoncernenNot 4 Arvode till revisorer Koncernen

KONCERNENKONCERNEN
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.

2021 2020

Dalrev Revisions AB

Revisionsuppdrag 20 30

20 30

Allians Revision & Redovisning

Revisionsuppdrag 133 50

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 20 0

153 50

MODERBOLAGETMODERBOLAGET
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter om 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.

2021 2020

Dalrev Revisions AB

Revisionsuppdrag 20 30

20 30

Allians Revision & Redovisning

Revisionsuppdrag 25 0

25 0
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Not 5 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnaderNot 5 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

MODERFÖRETAGMODERFÖRETAG

2021 2020

Löner och andra ersättningar 3 328 1 900

Sociala kostnader 875 864

(varav pensionskostnader) 1 356

DOTTERFÖRETAGDOTTERFÖRETAG

2021 2020

Löner och andra ersättningar 2 287 310

Sociala kostnader 990 136

(varav pensionskostnader) 1 18

KONCERNKONCERN

2021 2020

Löner och andra ersättningar 6 432 2 210

Sociala kostnader 2 165 1 000

(varav pensionskostnader) 36 374

Löner och andra ersättningar till styrelse och verkställande direktör uppgår till 2 016 tkr (1 104 tkr).

Not 6 Medelantalet anställda KoncernenNot 6 Medelantalet anställda Koncernen

KONCERNENKONCERNEN

2021 2020

Medelantalet anställda 9 4

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021 2020

Medelantalet anställda 3 3
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbetenNot 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 11 722 6 515

Inköp 2 695 174

Förvärv av dotterföretag 0 5 033

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 416 11 722

Ingående avskrivningar -8 871 -5 409

Årets avskrivningar -1 191 -397

Förvärv av dotterföretag 0 -3 065

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 062 -8 871

Ingående nedskrivningar -202 0

Årets nedskrivningar 0 -202

Utgående ackumulerade nedskrivningar -202 -202

Utgående redovisat värde 4 152 2 649

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 688 6 515

Inköp 0 173

Försäljningar/utrangeringar -6 688 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 6 688

Ingående avskrivningar -5 672 -5 409

Försäljningar/utrangeringar 5 672 0

Årets avskrivningar 0 -263

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -5 672

Ingående nedskrivningar -202 0

Försäljningar/utrangeringar 202 0

Årets nedskrivningar 0 -202

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -202

Utgående redovisat värde 0 814
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Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheterNot 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 001 1 872

Inköp 315 129

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 316 2 001

Ingående avskrivningar -1 024 -798

Årets avskrivningar -312 -226

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 336 -1 024

Utgående redovisat värde 980 977

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 692 692

Försäljningar/utrangeringar -692 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 692

Ingående avskrivningar -692 -692

Försäljningar/utrangeringar 692 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -692

Utgående redovisat värde 0 0

Not 9 GoodwillNot 9 Goodwill

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 36 382 0

Förvärv av dotterföretag 0 36 382

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 36 382 36 382

Ingående avskrivningar -606 0

Årets avskrivningar -3 638 -606

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 244 -606

Utgående redovisat värde 32 138 35 776
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationerNot 10 Inventarier, verktyg och installationer

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 733 639

Inköp 0 94

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 733 733

Ingående avskrivningar -700 -639

Årets avskrivningar -19 -3

Förvärv av dotterföretag 0 -58

Utgående ackumulerade avskrivningar -719 -700

Utgående redovisat värde 14 33

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 639 639

Försäljningar/utrangeringar -639 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 639

Ingående avskrivningar -639 -639

Försäljningar/utrangeringar 639 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -639

Utgående redovisat värde 0 0

Not 11 Långfristiga skulderNot 11 Långfristiga skulder

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Förfaller inom ett år från balansdagen 493 230

Förfaller inom 1-5 år från balansdagen 883 1 591

1 376 1 821

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Förfaller inom ett år från balansdagen 493 230

Förfaller inom 1-5 år från balansdagen 883 1 591

1 376 1 821
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Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterNot 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 590 662

Upplupna semesterlöner 875 574

Upplupna sociala avgifter 451 389

Övriga upplupna kostnader 333 552

2 251 2 177

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 300 210

Upplupna semesterlöner 432 477

Upplupna sociala avgifter 230 216

Övriga upplupna kostnader 45 39

1 007 942

Not 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödetNot 13 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 5 108 1 239

5 108 1 239

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Avskrivningar 0 466

0 466
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Not 14 Andelar i koncernföretagNot 14 Andelar i koncernföretag

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 40 029 0

Inköp/aktieägartillskott 4 000 40 029

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 029 40 029

Utgående redovisat värde 44 029 40 029

Not 15 Specifikation andelar i koncernföretagNot 15 Specifikation andelar i koncernföretag

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

Namn Bokfört värde

Andelar i Medclair AB 43 504

Andelar i Spintso AB 525

44 029

Org�nr Säte Eget kapital Resultat

Andelar i Medclair AB 556772-8893 Stockholm 983 -6 424

Andelar i Spintso AB 559291-9301 Stockholm 1 150 625

Not 16 Disposition av vinst eller förlustNot 16 Disposition av vinst eller förlust

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 62 831

årets förlust -2 961

59 870

disponeras så att i ny räkning överföres 59 870

59 870
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NOTER

Not 17 OptionsprogramNot 17 Optionsprogram

MODERBOLAGETMODERBOLAGET
MedClair Invest AB har för närvarande 2 utestående optionsprogram:

TO1
Löper fram till och med 22-10-17
Antal utestående optioner:    27 623 014
Teckningskurs:     3,40 kr per aktie
Vid full teckning tillförs bolaget:   93 918 247 kr

TO2
Löper fram till och med 23-10-16
Antal utestående optioner:    27 623 014
Teckningskurs:     4,0 kr per aktie

Not 18 Ställda säkerheterNot 18 Ställda säkerheter

KONCERNENKONCERNEN

2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckning 3 515 3 515

3 515 3 515

MODERBOLAGETMODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut

Företagsinteckning 3 515 3 515

3 515 3 515
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Styrelsens och VD:s 
underskrifter

Stockholm 22 mars 2022 

Lars Gunnar Zacharoff
Ordförande

Mark Baljeu

Tomas Nyberg

Jan Gustaf Jakobsson

Mikael König
Verkställande direktör
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Revisionsberättelse

TILL BOLAGSSTÄMMAN I MEDCLAIR INVEST AB, ORG.NR 556691-3728TILL BOLAGSSTÄMMAN I MEDCLAIR INVEST AB, ORG.NR 556691-3728
 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGENKONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Medclair Invest AB för 
räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs när-
mare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende 
i förhållande till moderbolaget och koncernen 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.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen för räkenskapsåret 2020 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 19 
april 2021 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte inne-
håller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncern-
ens 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
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som inne-
håller 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 misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisnin-
gen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGARRAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Medclair Invest AB för räkenskapsåret 2021 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 förhål-
lande till moderbolaget och koncernen 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 och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsol-
ideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska an-
gelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 

sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändi-
ga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse 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 verk-
ställande 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 aktiebo-
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagsla-
gen. 
 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningssky-
ldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen 
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webb-
plats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 22 mars 2022
Allians Revision & Redovisning AB 

 
Sofia Gunnarsson 
Auktoriserad revisor

M
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