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Helåret (jan-dec) 
(jämfört med 2020)  
 

• Nettoomsättningen uppgick till 10,7 mkr (6,33 mkr) 
• Resultat före avskrivningar och finansiella poster -7,7mkr (-0,7 mkr) 
• Rörelseresultat uppgick till -12,9 mkr (-1,89 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -13,0 mkr (-2,01 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,16 kr (-0,10 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,68 mkr (0,17 mkr) 
• Soliditeten uppgick till 89% (86%) 
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,2 mkr (0,97 mkr) 

Andra halvåret (jul-dec) 
(jämfört med andra halvåret 2020)  
 

• Nettoomsättningen uppgick till 5,80 mkr (4,96 mkr) 
• Resultat före avskrivningar och finansiella poster -4,4mkr (0 mkr) 
• Rörelseresultat uppgick till -7,0 mkr (-1,09 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -7,06 mkr (-1,16 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,04 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,34 mkr (0,26 mkr) 

Samtliga jämförelsetal avser Spintso International AB perioden jan-dec och Medclair AB nov-dec.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 miljödebatten snabbt och flera för bolaget 
viktiga marknader kommunicerade aggressiva klimatmål omfattande sjukvården. 
I syfte att kapitalisera på dessa händelser genomfördes 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.  
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Det negativa resultatet var förväntat och speglar det faktum att 2021 var ett investeringsår 
för koncernens 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 bolagen 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-handel samt utveckla nästa generations domarklockor. Årets 
resultat belastas med kostnader av engångskaraktär på ca 2,5 MSEK hänförlig till 
omstruktureringar och implementering av ny marknadsstrategi.   
För Medclairs del har ett viktigt mål varit referensinstallationer 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 resultatet 
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 vinstdrivande.  
 
Fokus för 2022 är försäljning och vinst med expansion 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.  Som vi tidigare meddelat anser vi prognosen, som 
publicerats i ett investmentcase, om 70 MSEK i intäkter 2022 som konservativ. 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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Händelser under rapportperioden 
•      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 testinstallationer till två sjukhus i England. 
• Beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units 

•      Avtal om test av Medclairs utrustning inom vattenrening 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 klimatsmarta förlossningen med lustgas i UK.  

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

• Medclair erhåller genombrottsbeställning på lustgasdetektor. 
• Medclair för diskussioner med representanter Skottland kring central upphandling av 

lustgasdestruktion 

 
 
Koncernens verksamhet 
 
Medclair 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, Australien, 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 
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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 försäljningsavtal med Messer, en av världens största 
koncerner 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 aktivitetsnivån 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 informationskampanj 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. Position, relation och validering på ett antal 
primärmarknader.  
Arbetet har underlättats av den under 2021 mycket vitala debatten kring lustgas som en 
växthusgas. Bolagets nuvarande samt potentiella kunder uttalar ett stort behov av fortsatt 
access till lustgas och vikten av att implementera de lösningar på klimatproblematiken som 
Medclair kan tillhandahålla. Ett relevant exempel 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 validerat 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. 
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Bolaget kommer under Q1 leverera de första demoenheterna till Australien och med stor 
sannolikhet 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 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 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 kommunikationsplattform inkluderande 
varumärkesprofil och marknadsföringsstrategi. Åtgärderna har lett till ökad försäljning via 
egen e-handel och även via partners. Under december lanserade bolaget en ny generation 
av smarta domarklockor som fått ett positivt mottagande av bolagets kunder och 
återförsäljare.  
2022 har arbetet påbörjats med lansering av e-handel 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. 
 
Utsikter för koncernen 
Under 2022 växlar koncernen fokus från etablerande 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 förväntningarna - vi ser redan i mitten 
av februari att aviserade orders överstiger föregående år. 
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
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. 
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Resultat och finansiell ställning 

Koncernen 
Koncernens resultaträkning för året inkluderar resultat från moderbolaget Medclair Invest 
AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden år 2020 inkluderar 
endast Medclair Invest AB (fd. Spintso International AB). 

Intäkter och resultat jul-dec 2021 Nettoomsättningen ökade med 17 % till  
5,80 mkr (4,96 mkr) och bruttomarginalen uppgick till 38% (66%). Rörelseresultatet uppgick 
till -7,00 mkr (-1,09 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på -121%  
(-22%). Resultat före skatt blev -7,05 mkr (-1,16 mkr). Resultat efter skatt uppgick  
till -7,06 mkr (-1,16 mkr) och resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,04 kr). 

Intäkter och resultat jan-dec 2021 Nettoomsättningen ökade med 69 % till  
10,69 mkr (6,33 mkr) och bruttomarginalen uppgick till 46% (64%). Rörelseresultatet uppgick 
till -12,90 mkr (-1,89 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på -121%  
(-30%). Resultat före skatt blev -13,01 mkr (-2,0 mkr). Resultat efter skatt uppgick  
till -13,02 mkr (-2,01 mkr) och resultat per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,10 kr). 

Investeringar och avskrivningar  
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2,96 
mkr (0,13 mkr). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick under perioden till 5,11 mkr (1,24 
mkr).  

Tillgångar 
Koncernens anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2021 till 37,3 mkr (39,4 mkr). 
Koncernens anläggningstillgångar är utöver goodwill (32,1 mkr) vid förvärv av Medclair AB, i 
huvudsak immateriella tillgångar som består av balanserade utvecklingsutgifter och patent 
relaterade till produktutveckling (5,13 mkr). Koncernens omsättningstillgångar exklusive 
kassa uppgick till 7,06 mkr (5,50 mkr). 

Eget kapital  
Vid ingången av räkenskapsåret uppgick koncernens eget kapital till 39,4 mkr  
(0,6 mkr) och vid utgången av räkenskapsåret uppgick bolagets eget kapital till 57,7 mkr  
(39,4 mkr) och soliditeten uppgick till 89% (86%). Aktiekapitalet var 8 249 206 kr (6 049 206 
kr), fördelat på 82 492 057 (60 492 057) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kr.  

Kassaflöde och finansiell ställning  
Kassaflödet från den löpnade verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för 
halvåret till -8,13 mkr (-0,77 mkr) och efter förändring av rörelsekapital till -8,68 mkr (0,17 
mkr). *Periodens kassaflöde var 19,24 mkr (0,71 mkr). Likvida medel var vid periodens slut 
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20,21 mkr (0,97 mkr). De kortfristiga skulderna uppgick till 4,55 mkr (4,88 mkr) och de 
långfristiga skulderna till 0,88 mkr (1,59 mkr).  

Medarbetare  
Antal anställda i koncernen var per den 31 december 10 (6) personer. Bolaget anlitar 
konsulter för produktutveckling och övriga tjänster.  

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning 2021 uppgick till 0 kr (3,96 mkr). Den kraftigt minskade 
omsättningen beror på att verksamheten under första halvåret av 2021 har flyttats till 
Spintso AB. Bruttomarginalen uppgick till 0% (58%). Rörelseresultat uppgick till –3,65 mkr  
(-1,57 mkr). Resultat efter skatt uppgick till -2,96 mkr (-1,69 mkr). Bolagets soliditet uppgick 
till 96% (91%). Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 19,38 mkr (0,55 mkr).  

Medclair Invests aktie  
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång var 82 492 057 (60 492 057). Under  
2021 har aktien noterats som högst till 3,65 den 4 maj och som lägst till 0,8 kr den 19 
januari. 

 

De största ägarna per 31 december 2021  

Aktieägare Antal % 
Familjen Szabó 9 360 909 11,35% 
Nordnet Pension 5 557 507 6,74% 
Avanza Pension 5 405 892 6,55% 
Mikael König 3 826 397 4,64% 
Piroska Forkman 3 491 538 4,23% 
WSFE 2 201 048 2,67% 
Anders Thomasson 1 464 535 1,78% 
Mark Baljeu 1 072 008 1,30% 
Peter Håkansson 1 050 000 1,27% 
Crafoord capital partners 758 693 0,92% 
Övriga aktieägare 48 303 530 58,56% 
Totalt 82 492 057 100% 

 
 
Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport Q1 2022: 5/5 2022 
Delårsrapport Q2 2022: 11/8 2022 
Delårsrapport Q4 2022: 3/11 2022 
Bokslutskommuniké 2022: 23/2 2023 
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Notera  
Denna information är sådan som Medclair Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknads- och missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande 23 februari 2021 kl. 08.00  

 

Kommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

Stockholm 23 februari 2021 Medclair Invest 

Mikael König, VD 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Mikael König, VD, Medclair Invest AB, Tfn: 070 – 486 17 98, mikael.konig@medclair.com 
 

 Redovisningsprinciper  
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 
(K3). Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen.  
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Koncernens resultaträkning 
 

Koncern 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020* 2021 2020* 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR      
Nettoomsättning 5 798 4 957** 10 694 6 334 
Aktiverat eget arbete för räkning 1 452 70 2 625 174 
Övriga rörelseintäkter 71 265 92 472 
Råvaror och förnödenheter 0 -585 0 -585 
Handelsvaror -3 623 -1 094 -5 800 -1 664 
Övriga externa kostnader -3 302 -1 682 -6 575 -2 140 
Personalkostnader -4 767 -1 907 -8 745 -3 247 
Resultat före avskrivningar och finansiella 
poster -4 373 24 -7 710 -656 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-2 565 -1 114 -5 108 -1 239 

Övriga rörelsekostnader -63 0 -86 0 
Rörelseresultat -7 002 -1090 -12 904 -1 895 
Finansiella poster -48 -70 -106 -114 
Skatt -10 0 -10 0 
Periodens resultat -7 060 -1160 -13 020 -2 009 
     

 
*        Avser endast Medclair Invest AB (FD Spintso International AB) samt under Nov & Dec även Medclair AB 
**      Jämförbar siffra för hela koncernen jul – dec 2020 är 6 520 kkr 
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Koncernens balansräkning 
 

Koncern 
31- dec 31-dec 

2021 2020 
    

BALANSRÄKNING, KKR    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 37 270 39 402 
Materiella anläggningstillgångar 14 33 
Summa anläggningstillgångar 37 284 39 435 
     
Omsättningstillgångar    
Varulager mm 5 076 2 270 
Kundfordringar 1 593 2 467 
Övriga fordringar 300 648 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 89 120 
Kassa och bank 20 214 972 
Summa omsättningstillgångar 27 272 6 477 
     
Summa tillgångar 64 556 45 912 
     
Eget kapital 57 740 39 437 
     
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 883 1 591 
Summa långfristiga skulder 883 1 591 
     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 493 230 
Leverantörsskulder 2 241 1 399 
Skatteskulder 364 579 
Övriga skulder 585 498 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 250 2 178 
Summa kortfristiga skulder 5 934 4 884 
     
Summa eget kapital och skulder 64 556 45 912 
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Koncernens eget kapital 
 

Koncern 
31-dec 31-dec 

2021 2020 
    

Förändring eget kapital, KKR    
Ingående eget kapital 39 437 609 
Aktieägartillskott 0 0 
Nyemission 31 322 40 837 
Periodens resultat -13 020 -2 009 
Summa eget kapital 57 740 39 437 

 
 
Koncernens kassaflöde 
 

Koncern 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020 2021 2020 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR      
       
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7 050 -1 160 -13 010 -2 009 
Ej kassaflödespåverkande poster 2 005 1 114 4 883 1 239 
       
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -5 045 -46 -8 127 -770 
Förändring rörelsekapital -291 309 -551 945 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 336 263 -8 678 175 
       
Investeringsverksamheten -1 593 111 -2 957 7 
       
Finansieringsverksamheten 16 128 -300 30 877 533 
       
Summa kassaflöde 9 199 74 19 242 715 
       
Likvida medel vid periodens början 11 015 898 972 257 
Likvida medel vid periodens slut 20 214 972 20 214 972 
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Moderbolagets resultaträkning 
 
 

Moderbolag 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020 2021 2020 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR      
Nettoomsättning 0* 2 585 0* 3 962 
Aktiverat eget arbete för räkning 0 70 0 174 
Övriga rörelseintäkter 63 256 740 463 
Handelsvaror 0 -1 094 0 -1 664 
Övriga externa kostnader -243 -764 -1 157 -1 222 
Personalkostnader -1 470 -1 480 -3 213 -2 820 
Resultat före avskrivningar och 
finansiella poster -1 650 -427 -3 629 -1 107 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

0 -341 0  -466 

Övriga rörelsekostnader -3 0 -22 0 
Rörelseresultat -1 653 -768 -3 651 -1 573 
Finansiella poster 458 -71 -99 -115 
Erhållet koncernbidrag 790 0 790 0 
Skatt 0 0 0 0 
Periodens resultat -405 -839 -2 961 -1 688 

 
*Verksamhet överflyttad till dotterbolag under 2021. 
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Moderbolagets balansräkning 
 

Moderbolag 
31-dec 31-dec 

2021 2020 
    

BALANSRÄKNING, KKR    
     
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 0 814 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 
Andelar i dotterföretag 44 029 40 029 
Summa anläggningstillgångar 44 029 40 843 
    

Omsättningstillgångar   

Varulager mm 0 1 575 
Fordringar koncernföretag 7 580 206 
Kundfordringar 0 190 
Övriga fordringar 81 245 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 0 69 
Kassa och bank 19 384 552 
Summa omsättningstillgångar 27 045 2 837 
    

Summa tillgångar 71 074 43 680 
    

Eget kapital 68 119 39 758 
   

   
Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 883 1 591 
Summa långfristiga skulder 883 1 591 
    

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 493 230 
Leverantörsskulder 129 491 
Skatteskulder 346 573 
Övriga skulder 97 95 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1007 942 
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Summa kortfristiga skulder 2 072 2 331 
    
Summa eget kapital och skulder 71 074 43 680 

 
 
 
 
 
Moderbolagets eget kapital 
 

Moderbolag 
31-dec 31-dec 

2021 2020 
    

Förändring eget kapital, KKR    
Ingående eget kapital 39 758 609 
Aktieägartillskott 0 0 
Nyemission 31 322 40 837 
Periodens resultat -2 961 -1 688 
Summa eget kapital 68 119 39 758 

 
 
Moderbolagets kassaflöde 
 

Moderbolaget 
JUL-DEC JUL-DEC JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020 2021 2020 
6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR      
       
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 195 -839 -3 751 -1 688 
Ej kassaflödespåverkande poster 73 341 -119 466 
       
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -1 122 -498 -3 870 -1 222 
Förändring rörelsekapital -3 052 484 -5 779 1 120 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 174 -14 -9 649 -102 
       
Investeringsverksamheten -4 000 -32 -3 186 -136 
       
Finansieringsverksamheten 16 917 -300 31 667 533 
       
Summa kassaflöde 8 743 -346 18 832 295 
       
Likvida medel vid periodens början 10 641 898 552 257 
Likvida medel vid periodens slut 19 384 552 19 384 552 
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