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Första kvartalet 2022 (jan-mars) 
(jämfört med 2021)  

● Orderingång 13,7 mkr (3,0 mkr)  
● Nettoomsättningen uppgick till 7,7 mkr (3,0 mkr)  
● Resultat före avskrivningar och finansiella poster 2,1 mkr (-0,2 mkr) 
● Rörelseresultat uppgick till 0,7 mkr, (-1,39 mkr). 
● Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 mkr (-1,4 mkr). 
● Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kr (-0,07 kr).  
● Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,69 mkr (-2,18 mkr) 
● Soliditeten uppgick till 89% (94%) 
● Likvida medel vid periodens slut uppgick till 15,6 mkr (12,6 mkr) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VD-ord 

Året har börjat starkt för bolagets båda verksamheter och vi ser fortsatt positivt på 2022. 
Såväl Medclair AB som Spintso AB visar kraftig försäljningstillväxt jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år, de båda bolagen visar dessutom ett positivt resultat för perioden.  
Under kvartalet uppgick koncernens orderingång till ca 13,7 msek vilket överstiger 
koncernens omsättning för helåret 2021. Detta är ett kvitto på att bolagets strategi tagits 
emot väl av marknaden. Under kvartalet har Medclair AB levererat utrustning till 28 sjukhus 
varav 20 är för bolaget helt nya kunder, något som är helt i enligt med bolagets ambition att 
växa först genom att bredda kundbasen och därefter ökad försäljning per kund i syfte att 
trygga en långsiktig tillväxt.  
 
De order Medclair AB erhållit från UK är till stor omfattning av ad hoc typ och utanför 
ordinarie budget. Nu när UK inlett budgetåret 2022/2023 är signalerna positiva, Medclairs 
lösningar finns i ett flertal investeringsplaner. Givet komplexiteten i orderprocessen skall 
man inte förvänta sig en linjär ökning av orderingången under året. Koncernen har tidigare 
kommenterat en försäljning om 70 msek 2022 som konservativt, detta står fast. 
 
Även Spintso har inlett året tillfredsställande, bolagets nya smarta klocka har tagits emot väl 
och utsikterna för året är goda. Bolaget ökar tempot och kommer under de närmaste 
månaderna att lansera sin e-handelsplattform på fyra nya språk – tyska, franska, spanska och 
italienska, allt i syfte att erhålla största möjliga exponering mot de största fotbolls-
marknaderna i världen. 
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Den globala miljödebatten är alltjämt starkt, trots konflikten i Ukraina och ett allmänt 
otryggt omvärldsläge kan vi konstatera att det finns konsensus att klimatförändringarna inte 
tar en paus oavsett vad som sker i världen. En farhåga är att konflikten ytterligare kan 
försvåra införskaffning av komponenter, vi har hittills inte sett några problem som inte gått 
att lösa men är självfallet vaksamma över utvecklingen. 
Koncernens båda bolag har under 2021 och under första kvartalet 2022 utvecklats 
planenligt, ett så pass starkt Q1 som vi nu levererar gör mig trygg inför framtiden. 
 
Mikael König, koncernchef 
 
 
 
Händelser under rapportperioden 
● Stark utveckling av Medclairs kundstock, order från 28 sjukhus under kvartalet varav 20 

nya slutanvändare. 
● Genombrottsorder för NOD, lustgasdetektor  
● Etablerat nytt R&D labb i Uppsala 
● Rekryterat ny kvalitéts och leveransansvarig 
● Inlett studie kring hållbar lustgashantering i samarbete med NHS Devon och Exeter med 

inriktning mot endoskopi 
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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.  
 
Under det första kvartalet har antalet mottagna order ökat kraftigt, främst från kunder i UK 
men även från den svenska marknaden. Glädjande är en stor ökning av antalet kunder med 
beställningar från 28 sjukhus varav 20 för bolaget nya kunder. I UK har budgetåret 
2022/2023 inletts och indikationerna är positiva, en större mängd affärer förväntas från UK 
under 2022. 
Även i andra marknader ökar intresset, i de länder som nämns ovan arbetar bolaget enligt en 
modell där varumärke och efterfrågan etableras genom medverkan i relevanta sammanhang 
samt valideringsinstallationer. Samma metodik har med framgång använts i UK. 
 
I Skottland pågår centrala förhandlingar kring bolagets lösningar avseende såväl mobila som 
centrala lösningar och nyligen har även kontakter etablerats med centrala funktioner inom 
NHS UK för att söka nationella lösningar. På nationell nivå efterfrågas även lösningar för 
hantering av returnerad oanvänd gas, något bolaget kan erbjuda. 
 
I Oceanien är intresset mycket stort och bolaget förväntar sig beställningar under 2022. 
Referensinstallationer är under uppförande och det finns goda skäl att förvänta sig 
etablerade partnerskap med återförsäljare i en nära framtid. 
 
Bolagets produktionskapacitet är väl anpassad för volymerna under innevarande år, ett 
fokusområde är att ytterligare öka produktionen i takt med att fler marknader beställer 
Medclairs lösningar. Arbetet med att säkerställa produktionskapacitet 2023 har inletts och vi 
är trygga i att kunna leverera i takt med en ökad efterfrågan. För att säkerställa ökad 
produktion med bibehållen kvalitét har en ny kvalitétschef med ansvar för produktion och 
leverans rekryterats. 
 
I syfte att driva utvecklingen effektivare har ett labb etablerats i Uppsala. Placeringen av 
labbet är viktigt då närheten till namnkunniga akademiska institutioner underlättar. 
Bolaget driver ett antal utvecklingsprojekt. Kända för marknaden är en ny produkt med 
arbetsnamnet CU (Collection Unit) samt en lösning för avloppsreningsverk. CU är en 
ultraportabel lösning för hållbar hantering av lustgas främst tänkt för ambulansverksamhet. 
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Förutom ovan nämnda projekt drivs även annan utveckling som kommer presenteras för 
marknaden i ett senare skede. 
 
Under första kvartalet 2022 har det inte noterats någon ändrad syn på vikten i att investera i 
Medclairs lösningar, oavsett omvärldsläget är klimatfrågan alltjämt högt uppe på agendan. 
Det oroliga världsläget har i dagsläget inte skapat några olösliga problem eller påverkat 
efterfrågan. Utsikterna för 2022 är fortsatt goda. 
 
Spintso AB 
Under 2021 omstrukturerades Spintso i syfte att skapa förutsättningar för framtida tillväxt. 
Ett antal åtgärder genomfördes; en effektivare organisation, ny e-handelsplattform, nytt 
affärssystem samt utveckling och lansering av nästa generation domarklocka. 
 
Bolagets nya klocka har under Q1 levererats till slutkunder och mottagits mycket väl. 
Förutom en kraftig ökning i försäljning så noteras ökat intresse från nya potentiella 
återförsäljare. 
  
Fokus under resten av 2022 är att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Bolaget 
intensifierar satsningen på e-handel och inom kort lanseras spintso.com på tyska, franska, 
spanska och italienska,  fyra stora fotbollsspråk med avsevärd potential.  
Dessutom utvecklas nästa generation kommunikationssystem, Refcom, för att säkerställa ett 
bredare erbjudande till bolagets kunder.  
  
Med ett starkt Q1 bakom sig går nu bolaget in i högsäsong, med en ökad räckvidd mot nya 
marknader är utsikterna för året 2022 mycket goda. 
 
 
Utsikter för koncernen 
Under 2022 växlar koncernen fokus från etablerande av plattform till försäljning och 
lönsamhet, vilket utvecklingen under första kvartalet 2022 stöttar. De båda dotterbolagen 
visar en positiv försäljningsutveckling jämfört med föregående år och går nu med vinst. 
Det plattformsbygge som utförts kan appliceras på ett stort antal marknader och medför 
snabb samt effektiv etablering i nya regioner. Etableringen i nya marknader fortskrider 
planenligt. 
Årets inledning har uppfyllt de högt ställda förväntningarna. 
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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.  
Det osäkra omvärldsläget med pågående krig i Ukraina kan medföra risker relaterade till 
råvaruförsörjning, priser för inköp samt valutaförluster.  
 
Oönskad personalomsättning kan medföra störningar i planerade aktiviteter. 
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Resultat och finansiell ställning 

Koncernen 
Koncernens resultaträkning för perioden inkluderar resultat från moderbolaget Medclair 
Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden är Q1 2021. 

Intäkter och resultat jan-mar 2022 

Nettoomsättningen ökade med 254 % till 7,68 mkr (3,02 mkr) och bruttomarginalen uppgick 
till 72% (85%). Rörelseresultatet ökade och uppgick till 0,76 mkr (-1,39 mkr). Det motsvarar 
en rörelsemarginal på 10% (-46%). Resultat före skatt blev 0,71 mkr (-1,44 mkr). Resultat 
efter skatt uppgick till 0,71 mkr (-1,44 mkr) och resultat per aktie uppgick till 0,01 kr (-0,07 
kr). Orderingången för kvartalet uppgick till 13,7 msek. 

Investeringar och avskrivningar  
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,71 
mkr (0,13 mkr). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick under perioden till 1,32 mkr (1,17 
mkr).  

Tillgångar 
Koncernens anläggningstillgångar uppgick per 31 mars 2022 till 36,7 mkr (38,9 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 (4,6 mkr). Koncernens omsättningstillgångar exklusive kassa 
uppgick till 13,15 mkr (7,31 mkr). 

Eget kapital  
Vid ingången av perioden uppgick koncernens eget kapital till 57,7 mkr (39,4 mkr) och vid 
utgången av perioden uppgick bolagets eget kapital till 58,5 mkr (52,9 mkr) och soliditeten 
uppgick till 89% (94%). 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 löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för 
perioden till 1,70 mkr (-0,26 mkr) och efter förändring av rörelsekapital till -3,69 mkr (-2,18  
mkr). Periodens kassaflöde var -4,53 mkr (12,03 mkr). Likvida medel var vid periodens slut 
15,68 mkr (13,00 mkr). De kortfristiga skulderna uppgick till 6,26 mkr (4,78 mkr) och de 
långfristiga skulderna till 0,76 mkr (1,51 mkr).  
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Medarbetare  
Antal anställda i koncernen var per den 31 mars 2022 10 (6) personer. Bolaget anlitar 
konsulter för produktutveckling och övriga tjänster.  
 
Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning  jan-mars 2022 uppgick till 0,25 mkr (0,57 mkr). 
Bruttomarginalen uppgick till 0% (0%). Rörelseresultat uppgick till –0,70 mkr  
(-0,80 mkr). Resultat efter skatt uppgick till -0,72 mkr (-0,80 mkr). Bolagets soliditet uppgick 
till 96% (96%). Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 14,98 mkr (12,61 mkr).  

Medclair Invests aktie  
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång var 82 492 057 (75 492 057 ). Under  
2022 har aktien noterats som högst till 3,18 den 7 januari och som lägst till 1,90 kr den 23 
februari. 

De största ägarna per 31 Mars  2022 

Aktieägare Antal % 
Familjen Szabó 9 119 646 11,06 
Avanza Pension 8 068 724 9,78 
Nordnet  Pension 3 499 884 4,24 
Piroska Forkman 3 491 538 4,23 
Jerker Sundling 2 116 152 2,57 
Mikael König 2 000 000 2,42 
Anders Thomasson 1 461 335 1,77 
Michael Kindahl 1 260 130 1,53 
Peter Håkansson 1 100 000 1,33 
Mark Baljeu    1 072 331 1,30 
Övriga aktieägare 49 302 317 59,77 
Totalt 82 492 057 100% 

 
Kommande rapporttillfällen  
Delårsrapport Q2 2022: 11/8 2022 
Delårsrapport Q4 2022: 3/11 2022 
Bokslutskommuniké 2022: 23/2 2023 
 
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 5 maj 2022 kl. 08.00  
Kommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  
Stockholm 4 maj 2022 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 
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 Redovisningsprinciper  
Denna rapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) och BFNAR 2012:1 
(K3). Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i senaste årsredovisningen. 
 
Koncernens resultaträkning 
 

Koncern 
JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC JAN-DEC 

2022 2021 2021 2020* 
3 mån 3 mån 12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR      
Nettoomsättning 7 682 3 025 10 694 6 334 
Aktiverat eget arbete för räkning 578 428 2 625 174 
Övriga rörelseintäkter 100 16 92 472 
Råvaror och förnödenheter 0 -442 0 -585 
Handelsvaror -2 152 0 -5 800 -1 664 
Övriga externa kostnader -1 472 -1 805 -6 575 -2 140 
Personalkostnader -2 574 -1 451 -8 745 -3 247 
Resultat före avskrivningar och finansiella 
poster 2 162 -229 -7 710 -656 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-1 327 -1 167 -5 108 -1 239 

Övriga rörelsekostnader -75 0 -86 0 
Rörelseresultat 760 -1 396 -12 904 -1 895 
Finansiella poster -19 -51 -106 -114 
Skatt 0 0 -10 0 
Periodens resultat 741 -1 447 -13 020 -2 009 
     

 
*        Avser endast Medclair Invest AB (FD Spintso International AB) samt under Nov & Dec även Medclair AB 
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Koncernens balansräkning 
 

Koncern 
31-mar 31- dec 31-dec 

2022 2021 2020 
     

BALANSRÄKNING, KKR     
      
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 36 629 37 270 39 402 
Materiella anläggningstillgångar 41 14 33 
Summa anläggningstillgångar 36 670 37 284 39 435 
      
Omsättningstillgångar     
Varulager mm 6 653 5 076 2 270 
Kundfordringar 4 181 1 593 2 467 
Övriga fordringar 657 300 648 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 1 659 89 120 
Kassa och bank 15 685 20 214 972 
Summa omsättningstillgångar 28 835 27 272 6 477 
      
Summa tillgångar 65 505 64 556 45 912 
      
Eget kapital 58 481 57 740 39 437 
      
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 760 883 1 591 
Summa långfristiga skulder 760 883 1 591 
      
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 493 493 230 
Leverantörsskulder 2 240 2 241 1 399 
Skatteskulder 0 364 579 
Övriga skulder 473 585 498 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  3 058  2 250 2 178 
Summa kortfristiga skulder 6 264 5 934 4 884 
      
Summa eget kapital och skulder 65 505 64 556 45 912 
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Koncernens eget kapital 
 

Koncern 
31-mar 31-dec 31-dec 

2022 2021 2020 
     

Förändring eget kapital, KKR     
Ingående eget kapital 57 740 39 437 609 
Aktieägartillskott 0 0 0 
Nyemission 0 31 322 40 837 
Periodens resultat 741 -13 020 -2 009 
Summa eget kapital 58 481 57 740 39 437 

 
 
Koncernens kassaflöde 
 

Koncern 
JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC JAN-DEC 

2022 2021 2021 2020 
3 mån 3 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR      
       
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 741 -1 396 -13 010 -2 009 
Ej kassaflödespåverkande poster 963 1 135 4 883 1 239 
       
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 1 704 -261 -8 127 -770 
Förändring rörelsekapital -5 397 -1 925 -551 945 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 693 -2 186 -8 678 175 
       
Investeringsverksamheten -713 -658 -2 957 7 
       
Finansieringsverksamheten -123 14 874 30 877 533 
       
Summa kassaflöde -4 529 12 030 19 242 715 
       
Likvida medel vid periodens början 20 214 972 972 257 
Likvida medel vid periodens slut 15 685 13 002 20 214 972 

 
 
 



 
 

Delårsrapport jan-mars 2022   
 

11 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
Moderbolagets resultaträkning 
 
 

Moderbolag 
JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC JAN-DEC 

2022 2021 2021 2020 
3 mån 3 mån 12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR      
Nettoomsättning 255 578 0* 3 962 
Aktiverat eget arbete för räkning 0 0 0 174 
Övriga rörelseintäkter 64 15 740 463 
Handelsvaror 0 0 0 -1 664 
Övriga externa kostnader -418 -703 -1 157 -1 222 
Personalkostnader -603 -641 -3 213 -2 820 
Resultat före avskrivningar och 
finansiella poster -702 -751 -3 629 -1 107 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

0 0 0 
 -466 

Övriga rörelsekostnader -2 0 -22 0 
Rörelseresultat -704 -751 -3 651 -1 573 
Finansiella poster -19 -50 -99 -115 
Erhållet koncernbidrag 0 0 790 0 
Skatt 0 0 0 0 
Periodens resultat -723 -801 -2 961 -1 688 

 
*Verksamhet överflyttad till dotterbolag under 2021. 
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Moderbolagets balansräkning 
 

Moderbolag 
31-mar 31-dec 31-dec 

2022 2021 2020 
     

BALANSRÄKNING, KKR      
       
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 814 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 
Andelar i dotterföretag 44 029 44 029 40 029 
Summa anläggningstillgångar 44 029 44 029 40 843 
     
Omsättningstillgångar    
Varulager mm 0 0 1 575 
Fordringar koncernföretag 10 755 7 580 206 
Kundfordringar 0 0 190 
Övriga fordringar 285 81 245 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 0 0 69 
Kassa och bank 14 985 19 384 552 
Summa omsättningstillgångar 26 025 27 045 2 837 
     
Summa tillgångar 70 054 71 074 43 680 
     
Eget kapital 67 396 68 119 39 758 
    
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 759 883 1 591 
Summa långfristiga skulder 759 883 1 591 
     
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 493 493 230 
Leverantörsskulder 191 129 491 
Skatteskulder 0 346 573 
Övriga skulder 98 97 95 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 117 1 007 942 
Summa kortfristiga skulder 1 899 2 072 2 331 
     
Summa eget kapital och skulder 70 054 71 074 43 680 
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Moderbolagets eget kapital 
 

Moderbolag 
31-mar 31-dec 31-dec 

2022 2021 2020 
     

Förändring eget kapital, KKR     
Ingående eget kapital 68 119 39 758 609 
Aktieägartillskott 0 0 0 
Nyemission 0 31 322 40 837 
Periodens resultat -723 -2 961 -1 688 
Summa eget kapital 67 396 68 119 39 758 

 
 
Moderbolagets kassaflöde 
 

Moderbolaget 
JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC JAN-DEC 

2022 2021 2021 2020 
3 mån 3 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR      
       
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -723 -751 -3 751 -1 688 
Ej kassaflödespåverkande poster -569 66 -119 466 
       
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -1 292 -685 -3 870 -1 222 
Förändring rörelsekapital -2 984 -2 947 -5 779 1 120 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 276 -3 632 -9 649 -102 
       
Investeringsverksamheten 0 814 -3 186 -136 
       
Finansieringsverksamheten -123 14 873 31 667 533 
       
Summa kassaflöde -4 399 12 055 18 832 295 
       
Likvida medel vid periodens början 19 384 552 552 257 
Likvida medel vid periodens slut 14 985 12 607 19 384 552 

 


