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Finansiell översikt första halvåret koncernen 2021 
(jämfört med första halvåret 2020)  
 

• Nettoomsättningen uppgick till 4,90 mkr (1,38 mkr) 
• Rörelseresultat uppgick till -5,88 mkr (-0,80 mkr). 
• Resultatet efter skatt uppgick till -5,88 mkr (-0,85 mkr). 
• Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (-0,08 kr).  
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,42 mkr (-0,88 mkr) 

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

Väsentliga händelser under rapportperioden 
 

• Namnändrar till Medclair Invest AB 

• Genomför riktad nyemission om 15 mkr 

• Verksamheten i Spintso International AB 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, 
Frankrike med flera 

• Ingår samarbetsavtal avseende olika regioner och produkter med Linde, Messer, BPR 
samt Biewer Medical. Ledande aktörer med täckning i samtliga relevanta marknader i 
Europa 

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

• Lansering av lustgasdetektor, NOD 

• Avtal om test av Medclairs utrustning inom vattenrening på Stockholm Vatten och 
Avfall  

• Erhållande av patent för ED, exhalation device, i USA 
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

• Genomfört riktad nyemission om 16,8 mkr  

• Påbörjat förhandlingar med världsledande gasbolag kring globalt distributions samt 
utvecklingssamarbete  

• Påbörjat förhandlingar med ledande internationell leverantör av bland annat 
medicinska utsugssystem 

• Initierat diskussioner med distributörer i USA, Oceanien samt Gulfstaterna 

• Erhållit inbjudan till innovationstävling kring grön teknik i UK 

• Inbjuden som talare vid ett seminarium för hållbarhetsansvariga inom NHS i UK 
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VD-ord 
Medclair Invest - från en för flertalet okänd aktör för ett år sedan till en verksamhet som sedan 
noteringen i november 2020 utvecklats till en publik koncern med närmare 5000 aktieägare.  
Jag kan med tillfredsställelse konstatera att koncernen utvecklats enligt plan under första 
halvåret 2021. Självklart kan jag känna en viss frustration över att intäkterna inte är högre, men 
jag påminner mig att vi under 2021 planenligt arbetar för att under 2021 bygga för framtida 
intäkter. Glädjande i sammanhanget är att Spintso på mycket kort tid förbättrat sin försäljning. 
Spintso är väl rustat för framtiden och vi ser fram emot när idrottsvärlden nu öppnar upp efter 
de restriktioner som rått under pandemin. På den korta tid vi arbetat med Medclairs utveckling 
har vi med begränsade personella resurser upprättat värdefulla distributionsavtal, etablerat en 
stark närvaro i UK, Frankrike, Spanien och Tyskland. Vi har lanserat vår lustgasdetektor, NOD, 
och för i nuläget diskussioner om samarbeten med viktiga globala aktörer. 

Medclair har enligt vår mening en unik möjlighet med världsledande kunskap som kan utgöra en 
vital komponent i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. På kort tid har Medclair 
etablerat sig som en nyckelspelare inom greentech inriktat mot sjukvården. Arbetet för att 
realisera potentialen i bolagets teknik och produkter är metodiskt och omsorgsfullt planerat.  Vi 
har en tydlig agenda för hur bolaget ska tas till en position som en global aktör. Verksamhetsåret 
2021 är året då vi etablerar plattformen för framtida tillväxt. Vårt fokus under året är att 
fortsätta bygga ett värdefullt kontaktnät, validera vår teknik och stärka vårt varumärke. 2022 är 
året då vi ska gå vidare med fullt fokus på försäljning. 
 
Under juli genomfördes en riktad emission som inbringade närmare 17 mkr till bolaget. Vi har 
idag en stark kassa som möjliggör att vi ökar tempot ytterligare. Vår starka kassa är en 
förutsättning för att nå global räckvidd men även för att leverera utrustning enligt vår nya 
intäktsmodell med uthyrning av utrustningen till kund. Syftet med modellen är att underlätta 
beslutsfattande hos kunder och ytterligare en fördel är den långsiktigt förbättrade lönsamheten. 
2021 är ett år då vi investerar, såväl i teknik, varumärke, infrastruktur och humankapital. Vi 
bygger en stabil grund för framtiden - allt i syfte att skapa förutsättningar att realisera bolagets 
potential. Bedömningen är att första halvåret belastas med kostnader av engångskaraktär på ca 1 
mkr. Resultatet påverkas med närmare 3 mkr av ej kassapåverkande poster. 
  
Jag ser med tillförsikt fram emot andra halvan av 2021 och på vad vi kan åstadkomma när vi nu 
dessutom, efter ett år av restriktioner på grund av pandemin, har möjlighet att träffa potentiella 
partners och kunder för att visa upp våra produkter.  
Vi ska nu skörda resultatet av alla testinstallationer och inleda bearbetningen av marknader 
utanför Europa som Kanada, USA, Japan, Australien och Nya Zeeland, alla stora konsumenter av 
lustgas. Samtidigt går vi in i fas två i Europa då vi tillsammans med partners börjar teckna avtal 
med slutkunder och levererar. Dessutom kommer vi att arbeta vidare med ett antal mycket 
spännande nya produkter och tillsammans med våra nya rekryteringar inom sälj och marknad 
intensifiera bearbetningen av den svenska marknaden samt ytterligare bygga vårt globala 
varumärke 
 
Mikael König VD 
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Koncernens verksamhet 

Medclair AB, ett medicinskt Greentech bolag som grundades 2013. Bolaget är världsledande 
inom säker lustgashantering och innehar ett flertal patent med unika lösningar för destruktion av 
lustgas. Medclairs teknik säkerställer också en trygg arbetsmiljö för vårdpersonal då bolagets 
innovationer kring säker lustgashantering även innebär ett skydd mot riskerna som ofrivillig 
exponering för lustgas medför. 
 
Medclair har en unik position med beprövade lösningar som omvandlar lustgas till syre och 
kväve. Bolaget är en av få aktörer som på riktigt löser problem kring utsläpp av lustgas som 
medverkar till global uppvärmning. Lustgas (N2O) är en kraftig växthusgas som blir kvar länge i 
atmosfären – utsläpp av 1 kg lustgas motsvarar utsläpp av cirka 300 kg koldioxid (CO2). 
En fast installerad lustgasdestruktor (CDU) har en teoretisk kapacitet att oskadliggöra 
motsvarande 10 ton CO2 per dygn.  
Under sommaren 2021 har debatten världen över haft ett stort klimatfokus. Det står nu klart att 
omställningen till en klimatneutral värld måste skyndas på. EU har meddelat att kostnaderna för 
utsläpp av växthusgaser ska öka väsentligt. De aktörer som kan reducera skadliga utsläpp och i 
förlängningen medverka till att trygga vår existens kommer att premieras. För Medclair är detta 
intressant och bolaget ser med tillförsikt fram emot hur de utlovade incitamenten kommer att 
utformas. Den för Medclair viktigaste faktorn i det ökade klimatfokuset är den uppmärksamhet 
bolaget erhåller. Under första halvåret 2021 har bolaget i en ökande takt erhållit förfrågningar 
om att bistå nya kunder med förslag på lösningar. 
 
Strategi 2021 
Medclair har en global ambition, den teknologi och kompetens som bolaget besitter är 
efterfrågad över i stort sett hela världen och behovet ökar givet de klimatmål som allt fler länder 
nu ansluter sig till. 
För verksamhetsåret 2021 finns det tre primärmål som anses vara kritiska för att realisera 
bolagets potential. 

• Medclair skall etablera sig som den ledande auktoriteten för säker lustgashantering. 
Bolaget skall vara den självklara leverantören av teknik och kunskap för att eliminera 
utsläpp av lustgas samt undvika arbetsmiljöproblem vid användning av lustgas. 

• Medclair ska etablera relationer i samtliga relevanta marknader, det vill säga marknader 
där lustgas används och det finns en politisk vilja att jobba mot klimatförändringar 
och/eller säkra arbetsmiljön för vårdpersonal. 

• Medclair skall nå ut med testinstallationer i samtliga relevanta marknader. 
Vi arbetar målmedvetet och disciplinerat mot dessa mål allt i syfte att från 2022 fokusera på 
försäljning. Arbetet mot målen för 2021 går över förväntan. Den intensiva klimatdebatten har i 
det arbetet varit en viktig draghjälp för Medclair. 
Inom ramarna för expansionsstrategin har bolaget fattat beslut om en ny intäktsmodell som 

innebär att Medclair hyr ut sin teknik. Mottagandet har varit gott och modellen innebär förutom 

en långsiktigt förbättrad lönsamhet en enklare beslutsprocess för bolagets kunder. 
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Första halvåret 2021 

Det ökade fokuset på klimatet har, som nämnts, ökat intresset för Medclairs produkter. De 

klimatmål som lanserats i Europa och USA leder till att Medclairs presumtiva kunder söker sig till 

bolaget.  

Listan över kontakter har vuxit explosionsartat och kontaktytorna omfattar barnmorskor, läkare, 
klinikansvariga, inköpsansvariga och miljösamordnare. Medclair har även skapat kontakter med 
ett flertal inflytelserika personer inom klinisk utveckling samt nyckelpersoner inom den gröna 
sjukvårdsrörelsen. 
Ett flertal referensinstallationer är under uppförande produktion och skall under andra halvåret 
utvärderas. Intresset för dessa har varit mycket stort och förutom mottagarna av installationerna 
kommer ett flertal presumtiva kunder att besöka anläggningarna som även kommer fungera som 
“show rooms”. Med dessa installationer når Medclair kunder, förutom i Sverige, Tyskland, 
Frankrike, Danmark, Spanien, Nederländerna och UK. 
Varumärket har stärkts, något som bland annat märkts via det stora antalet inkommande 
förfrågningar bolaget erhåller. Kännedomen om Medclair var tills för ett halvår sedan i stort sett 
begränsad till befintliga kunder, medan bolaget under 2021 blivit en respekterad och eftersökt 
rådgivare kring säker lustgashantering på flera av primärmarknaderna. 
Aktiviteterna under första halvåret har medfört kostnader. Många av dessa är av 
engångskaraktär och utgör investeringar för den framtida globala närvaron. 
 
Kundaktiviteter 

Mycket av bolagets information till marknaden har under första halvan av 2021 kretsat kring UK, 

som har en utbredd användning av lustgas men också en stark miljörörelse inom sjukvården.  

En hörnpelare i Medclairs strategi är lokal validering inom varje marknad. Det är därför glädjande 

att två ledande aktörer inom NHS (National Health Service) UK har valt att beställa testutrustning 

från Medclair samtidigt som ett flertal sjukhus begärt förslag på lämpliga testinstallationer. NHS 

Newcastle som beställt en omfattande testinstallation är en inflytelserik aktör när det gäller 

engelsk grön sjukvård och har en uttalad målsättning att påvisa möjligheter för samtliga aktörer 

inom UK att behålla lustgas som behandlingsform trots högt ställda miljömål.  

I syfte att öka UK:s möjligheter att nå ”net zero” kring växthusgaser har den brittiska staten utlyst 

en innovationstävling som ska stimulera projekt som minskar utsläpp av växthusgaser. Tävlingen 

är riktad mot engelska företag men Medclair har uppvaktats av två utvecklingsstiftelser inom 

NHS som efterfrågar Medclairs medverkan i tävlingen. Detta är ytterligare ett kvitto för våra 

framgångar kring relationsbyggare men också ett bevis på hur respekterad bolagets 

innovationskraft faktiskt är. 

 
Tyskland är en stor och viktig marknad på vilken Medclair etablerat ett starkt kontaktnät. 
Användningen av lustgas vid förlossningar är emellertid ytterst begränsad, bland annat på grund 
av oro kring miljöeffekterna från lustgas. En konsekvens av detta är att endast drygt 20% av 
födande kvinnor i Tyskland erhåller smärtlindring som med svenska mått skulle anses vara 
adekvat.  
En av de ledande läkarna inom tysk anestesi har nu inlett en studie i syfte att erbjuda lustgas i 
stor omfattning i Tyskland. Medclair har ombetts agera rådgivare kring säker hantering samt 
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även att förse studien med mät- och destruktionsutrustning. En stor fördel för Medclair är att 
bolagets teknologi har goda förutsättningar att utgöra en måttstock i Tyskland för säker 
hantering av lustgas i. Redan innan testet inletts har ett antal tyska sjukhus uttalat ett intresse 
för Medclairs lösningar. 
 
Partneraktiviteter 
Medclairs strategi är att på lång sikt nå kunder via distributionspartners. Under första halvåret 
har ett antal väsentliga avtal tecknats. 
Avtalet med Messer som ger Medclair access till säljkraft — inledningsvis i Frankrike och Spanien 
med en option på ytterligare ett antal länder — är en stor framgång. Messer är offensiva och har 
högt ställda ambitioner. Samarbetet med Messer har inletts mycket lovande och under andra 
halvåret 2021 kommer ett antal aktiviteter som mässor, seminarier och utbildningar genomföras 
i Frankrike i samarbete med Messer.  
Förhandlingar har i skrivande stund inletts med globala aktörer, såväl ett gasbolag som en 
leverantör av utsugssystem inom sjukvården. Bolagen är världsledande med en stark närvaro i 
alla marknader där lustgas används.  
Under sommaren har Medclair initierat diskussioner med återförsäljare i USA, gulfstaterna och 
Oceanien. 
 
Utveckling 
Under första halvåret har Medclairs unika lustgasmätare, NOD, testats av tandläkare samt 
barnmorskor. Responsen har varit positiv och produkten förväntas inom kort vara klar för 
lansering. Medclair satsar offensivt på utveckling, bland annat av bolagets patenterade 
uppsamlingsenhet (Collection Unit) som möjliggör uppsamling av lustgas hos användare med 
knappa utrymmen eller ytterst sporadisk användning av lustgas. Intresset för produkten har varit 
stort och ett antal aktörer har uttalat ett intresse för att delta i utvecklingen. Ytterligare 
produkter är under utveckling och kommer att presenteras för marknaden när patent är säkrade.  
Under första halvåret har även steg tagits för att nå utanför sjukvårdssektorn, bland annat ett 
projekt tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall för destruktion av lustgas från 
vattenreningsverk men även andra projekt kring applikationer av såväl destruktion som 
mätteknik. 
Bolaget har under första halvåret fortsatt att investera i sin organisation och genomfört ett antal 
viktiga rekryteringar. Bolaget har förstärkts med en R&D chef med kompetens inom katalytiska 
processer som tillträder under hösten. Utöver detta har Medclair rekryterat inom marknad och 
försäljning.  
 
Andra halvåret 2021 
Under andra halvåret fortsätter bolaget arbetet med den lagda affärsplanen. På den europeiskas 

marknaden är vi nu klara med det första steget av relationsbyggande och ser fram emot 

resultatet av våra testinstallationer och de samarbetsavtal vi ingått.  

Under andra halvåret startas etableringen av relationer och installationer i marknader utanför 

Europa — i första hand Kanada, USA, Oceanien och Japan. Under sommaren har bolaget haft 

inledande diskussioner med aktörer i gulfstaterna, USA och Asien.  

Bolaget ska fortsätta utveckla sin produktportfölj för att säkerställa en långsiktig tillväxt.  
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Med moderbolagets starka kassa ges möjligheter att investera i såväl produktutveckling som 

marknadsföring och försäljning. De planer som finns har realiserats, framtidsutsikterna för 

Medclair är goda och vi ser fram emot ett 2022 med fullt fokus på försäljning. 

 
Spintso AB utvecklar och säljer utrustning till domare inom främst fotboll. Bolaget har ett ytterst 
gott renommé hos domarkåren och säljer ett antal patenterade produkter med stor efterfrågan.  
En ny affärsplan för Spintso antogs efter årsskiftet 2020/2021. Spintso, som i grunden är ett 
teknikbolag, ska satsa på modern e-handel. Under 2021 har ett arbete påbörjats med att bredda 
verksamheten mot direktkunder och implementera en förbättrad egen e-handel. 
  
Vid en genomlysning av bolaget stod det klart att det fanns en rad möjliga förbättringar. Under 
inledningen av året minskade den nya företagsledningen kostnadsmassan genom skalfördelar 
inom koncernen samt omförhandling av avtal.  
Intäkterna under Q1 var låga. Under april lanserades nya Spintso.se med större fokus på egen e-
handel och merförsäljning. Försäljningen från april till maj förbättrades starkt och trafiken till 
spintso.se har varit konstant ökande. Bolaget har satsat på SEO samt samarbeten med 
influencers relevanta för bedömningssporter och kan redan se den goda effekten av de 
satsningar som gjorts.  
Samarbeten med återförsäljare är av stor vikt. Tidigt under 2021 rekryterades en ny 
marknadsansvarig som framgångsrikt byggt relationer med befintliga och nya återförsäljare samt 
även tryggat avtal med större avkastning för Spintso AB.  
  
Bolagets produktportfölj är attraktiv, men för att säkerställa långsiktig tillväxt utvecklas nya 
produkter. Härnäst stundar lansering av en ny generation och plattform för framtida 
domarklockor.  
Spintso står väl rustat när idrottsvärlden nu öppnar upp efter pandemin. För helåret 2021 
bedöms Spintso ha en positiv resultatpåverkan på koncernen.  

Resultat och finansiell ställning 

Koncernen 
Koncernens resultaträkning för första halvåret inkluderar resultat från moderbolaget Medclair 
Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden jan – jun 2020 
inkluderar endast Medclair Invest AB (fd. Spintso International AB). 

Intäkter och resultat jan-juni 2021 Nettoomsättningen ökade med 255 % till  
4,90 mkr (1,38 mkr) och bruttomarginalen uppgick till 34% (59%). Rörelseresultatet uppgick till -
5,88 mkr (-0,80 mkr). Det motsvarar en rörelsemarginal på -122%  
(-58%). Resultat före skatt blev -5,96 mkr (-0,85 mkr). Resultat efter skatt uppgick  
till -5,96 mkr (-0,85 mkr) och resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,08 kr). 

Investeringar och avskrivningar  

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,4 mkr 
(0,1 mkr). Avskrivningar och nedskrivningar uppgick under perioden till 2,54 mkr (0,13 mkr).  
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Tillgångar 

Koncernens anläggningstillgångar uppgick per 30 juni 2021 till 38,3 mkr (1,1 mkr). Koncernens 
anläggningstillgångar är utöver goodwill (33,9 mkr) vid förvärv av Medclair AB, i huvudsak 
immateriella tillgångar som består av balanserade utvecklingsutgifter och patent relaterade till 
produktutveckling (4,4 mkr). Bolagets omsättningstillgångar exklusive kassa uppgick till 5,1 mkr 
(1,93 mkr). 

Eget kapital  
Vid ingången av räkenskapsåret uppgick koncernens eget kapital till 39,4 mkr  
(0,8 mkr) och 30 juni 2021 uppgick bolagets eget kapital till 48,4 mkr  
(0,6 mkr) och soliditeten uppgick till 89% (16,1%). Aktiekapitalet var 48 426 712 kr (1 048 712kr), 
fördelat på 82 492 057 (10 487 121) 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  
-3,42 mkr (-0,72 mkr) och efter förändring av rörelsekapital till -3,34 mkr (-0,08 mkr). *Periodens 
kassaflöde var 10,04 mkr  
(0,64 mkr). Likvida medel var vid periodens slut 11,01 mkr (0,90 mkr). De kortfristiga skulderna 
uppgick till 4,55 mkr (1,83 mkr) och de långfristiga skulderna till 1,39 mkr (1,46 mkr).  

Medarbetare  
Antal anställda i koncernen var per den  
31 juni 8 (3) personer. Bolaget anlitar konsulter för produktutveckling och övriga tjänster.  

Moderbolaget 
Moderbolagets nettoomsättning jan-juni 2021 uppgick till 0,66 mkr (5,31 mkr). Den kraftigt 
minskade omsättningen beror på att verksamheten under första halvåret av 2021 har flyttats till 
Spintso AB. Bruttomarginalen uppgick till 80% (58%). Rörelseresultat uppgick till -2,48 mkr  
(-0,81 mkr). Resultat efter skatt uppgick till -2,56 mkr (-0,85 mkr). Bolagets soliditet uppgick till 
95% (16%). Bolagets likvida medel uppgick vid årets slut till 10,64 mkr (0,90 mkr).  

Medclair Invests aktie  
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång var 82 492 057 (10 487 121). Under första 
halvåret 2021 har aktien noterats som högst till 3,65 den 4 maj och som lägst till 0,8 kr den 19 
januari. 
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De största ägarna per 2 augusti 2021 

Aktieägare Antal % 

Familjen  Szabó 8 826 202 10,70% 

Nordnet 5 412 863 6,56% 

Mikael König 3 600 000 4,36% 

Montana 2 926 594 3,55% 

Fredrik Crafoord 2 861 034 3,47% 

Piroska Forkman 2 430 000 2,95% 

Pronator 2 427 700 2,94% 

Jerker Sundling 2 201 048 2,67% 

Avanza 2 108 000 2,56% 

Mind Finance 2 000 000 2,42% 

Övriga aktieägare 47 698 616 57,82% 

Totalt 82 492 057 100% 

 
Kommande rapporttillfällen  

Bokslutskommuniké: 23/2 2022 
 

Utsikter  
Arbetet att bygga plattformen för Medclair AB fortskrider enligt plan, allt för att under 2022 
fokusera på försäljning och då med väsentligt högre intäkter. 
Spintso står väl rustat för framtiden, vi ser fram emot att idrottsvärlden nu öppnar upp. För 
helåret 2021 bedöms Spintso ha en positiv resultatpåverkan på koncernen. 
 
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.  
Osäkerheten kring Covid kan medföra oförutsedda problem. 
Oönskad personalomsättning kan medföra störningar i planerade aktiviteter. 

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 19 augusti 2021 kl. 08.00  

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

Stockholm 19 augusti 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 
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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-JUN JAN-JUN JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020* 2020 2019*** 

6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR       

Nettoomsättning 4 897 1 377** 6 334 5 309 

Aktiverat eget arbete för räkning 1 173 104 174 270 

Övriga rörelseintäkter 21 207 472 10 

Råvaror och förnödenheter -1511 0 -585 0 

Handelsvaror -684 -570 -1 664 -1 997 

Övriga externa kostnader -3 977 -458 -2 140 -1 539 

Personalkostnader -3 756 -1 340 -3 247 -2 283 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-2 542 -125 -1 239 -306 

Rörelseresultat -5 878 -805 -1 895 -536 

Finansiella poster -80 -44 -114 -110 

Skatt 0 0 0 0 

Periodens resultat -5 958 -849 -2 009 -645 

 
*        Avser endast Medclair Invest AB (FD Spintso International AB) 
**      Jämförbar siffra för hela koncernen jan – jun 2020 är 2 500 kkr 
**** Avser endast Medclair Invest AB (FD Spintso International AB) samt under Nov & Dec även Medclair AB 
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Koncernens balansräkning 
 

Koncern 

30-jun 31-dec 31-dec 

2021 2020 2019 
      

BALANSRÄKNING, KKR     

      
Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 38 232 39 402 1 106 
Materiella anläggningstillgångar 24 33 0 
Summa anläggningstillgångar 38 256 39 435 1 106 
     

Omsättningstillgångar    

Varulager mm 2 694 2 270 1 687 
Kundfordringar 1 149 2 467 470 
Övriga fordringar 1 239 648 0 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 15 120 0 
Kassa och bank 11 015 972 257 
Summa omsättningstillgångar 16 112 6 477 2 414 
     

Summa tillgångar 54 368 45 912 3 520 
      
Eget kapital 48 427 39 437 609 
      
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 1 392 1 591 1 495 
Summa långfristiga skulder 1 392 1 591 1 495 
      
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 230 230 627 
Leverantörsskulder 1 382 1 399 113 
Skatteskulder 914 579 55 
Övriga skulder 475 498 146 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1548 2 178  475 
Summa kortfristiga skulder 4 549 4 884 1 416 
      
Summa eget kapital och skulder 54 368 45 912 3 520 

 
 
 
 



 
Delårsrapport januari – juni 2021   

 

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

11 

Koncernens eget kapital 
 

Koncern 

30-jun 31-dec 31-dec 

2021 2020 2019 

      

Förändring eget kapital, KKR     

Ingående eget kapital 39 437 609 697 

Aktieägartillskott 0 0 557 

Nyemission 14 947 40 837 0 

Periodens resultat -5 558 -2 009 -645 

Summa eget kapital 47 427 39 437 609 

 
Koncernens kassaflöde 
 

Koncern 

JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020 2020 2019 

6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR       

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -5 958 -849 -2 009 -646 

Ej kassaflödespåverkande poster 2 542 125 1 239 306 

        

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -3 416 -724 -770 -340 

Förändring rörelsekapital 74 636 945 -517 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 342 -88 175 -857 

        

Investeringsverksamheten -1 363 -104 7 -270 

        

Finansieringsverksamheten 14 748 833 533 97 

        

Summa kassaflöde 10 043 641 715 -1 030 

        

Likvida medel vid periodens början 972 257 257 1 287 

Likvida medel vid periodens slut 11 015 898 972 257 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

Moderbolag 

JAN-JUN JAN-JUN  JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020  2020 2019 

6 mån 6 mån  12 mån  12 mån  

RESULTATRÄKNING, KKR        

Nettoomsättning 657* 1 377  3 962 5 309 

Aktiverat eget arbete för räkning 0 104  174 270 

Övriga rörelseintäkter 20 207  463 10 

Handelsvaror -132 -570  -1 664 -1 997 

Övriga externa kostnader -913 -458  -1 222 -1539 

Personalkostnader -1 743 -1 340  -2 820 -2 283 

Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-500 -125 

 

-466 -306 

Rörelseresultat -2 479 -805  -1 573 -536 

Finansiella poster -76 -44  -115 -110 

Skatt 0 0  0 0 

Periodens resultat -2 555 -849  -1 688 -645 

 
*Verksamhet överflyttad till dotterbolag under 2021. 
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Moderbolagets balansräkning 

 

Moderbolag 

30-jun 31-dec 31-dec 

2021 2020 2019 

      

BALANSRÄKNING, KKR      
       
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar 0 814 1 106 
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 
Andelar i dotterföretag 40 029 40 029 0 
Summa anläggningstillgångar 40 029 40 843 1 106 
      
Omsättningstillgångar     
Varulager mm 0 1 575 1 687 
Fordringar koncernföretag 4 070 206 0 
Kundfordringar 0 190 470 
Övriga fordringar 247 245 0 
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 15 69 0 
Kassa och bank 10 641 552 257 
Summa omsättningstillgångar 14 973 2 837 2 414 
      
Summa tillgångar 55 002 43 680 3 520 
      
Eget kapital 52 150 39 758 609 
     
    
Långfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 1 393 1 591 1 495 
Summa långfristiga skulder 1 393 1 591 1 495 
      
Kortfristiga skulder     
Skulder till kreditinstitut 230 230 627 
Leverantörsskulder 21 491 113 
Skatteskulder 273 573 55 
Övriga skulder 106 95 146 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 530 942 475 
Summa kortfristiga skulder 1 459 2 331 1 416 
      
Summa eget kapital och skulder 55 002 43 680 3 520 
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Moderbolagets eget kapital 
 

Moderbolag 

30-jun 31-dec 31-dec 

2021 2020 2019 

      

Förändring eget kapital, KKR     

Ingående eget kapital 39 758 609 697 

Aktieägartillskott 0 0 557 

Nyemission 14 947 40 837 0 

Periodens resultat -2 555 -1 688 -645 

Summa eget kapital 52 150 39 758 609 
 

Moderbolagets kassaflöde 
 

Moderbolaget 

JAN-JUN JAN-JUN JAN-DEC JAN-DEC 

2021 2020 2020 2019 

6 mån 6 mån 12 mån  12 mån  

KASSAFLÖDE, KKR       

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 979 -849 -1 688 -645 

Ej kassaflödespåverkande poster 0 125 466 305 

        

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -2 479 -724 -1 222 -340 

Förändring rörelsekapital -2 495 636 1 120 -517 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 974 -88 -102 -857 

        

Investeringsverksamheten 15 064 -104 -136 -270 

        

Finansieringsverksamheten 0 833 533 97 

        

Summa kassaflöde 10 090 641 295 -1 030 

        

Likvida medel vid periodens början 552 257 257 1 287 

Likvida medel vid periodens slut 10 642 898 552 257 

 
 


