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Care for future
We care for the patients. 

For the care workers.
And for the nature.

We are here to evolve 
the healthcare industry to 

significantly reduce the carbon 
footprint for a living future. 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNGVÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Medclair

 ■ BPR Medical UK och Medclair fördjupar samarbetet, partnernätverket i UK nu komplett.
Medclair AB har sedan tidigare ett samarbetsavtal med BPR avseende mobila lösningar för den Engelska mark-
naden. BPR har under den korta tid samarbetet pågått visat sig vara en mycket värdefull partner och har förutom 
stora framgångar i form av orders och offerter visat sig tillföra ovärderlig kunskap genom deras gedigna erfarenhet 
som leverantör till sjukvården. Bolagen kommer därför att fördjupa samarbetet innebärande att BPR blir exklusiv 
återförsäljare av mobila lösningar i UK samt Irland. Vidare kommer BPR ansvara för installation, träning, service 
och support på dessa marknader.

 ■ Ny ”health care act” i UK förtydligar sjukvårdens klimatansvar.
Inom det engelska sjukvårdssystemet finns en stark medvetenhet om kopplingen mellan klimatförändring och ökad 
belastning på sjukvården. Samtidigt är man mer eller mindre beroende av lustgas då alternativen skulle innebära 
stora kostnadsökningar och ett väsentligt högre personalbehov. För Medclair innebär detta att den engelska mark-
naden såväl på kort som lång sikt är av stor betydelse.

 ■ Patentansökan inlämnad avseende ny ansiktsmask.
I marknader med stort fokus på arbetsmiljö som Sverige finns det en efterfrågan för ansiktsmasker som minimerar 
läckage av utandad medicinsk gas. De lösningar som finns i dagsläget är kostsamma och medför en hög buller-
nivå på grund av höga luftflöden. De höga luftflödena innebär i sin tur en ökad energiförbrukning, något som inte 
motsvarar de klimatambitioner som i rask takt uppstår i flera länder. Medclairs nya ansiktsmask löser problemen 
med hög kostnad, buller och energiförbrukning.

Första halvåret 2022 i 
sammandrag

1 JANUARI – 30 JUNI 20221 JANUARI – 30 JUNI 2022
 ■ Orderingång 28,4 mkr (4,9 mkr)
 ■ Nettoomsättningen uppgick till 12,4 mkr (4,9 mkr)
 ■ Resultat före avskrivningar och finansiella poster 1,0 mkr (-3,3 mkr)
 ■ Resultatet efter skatt uppgick till -1,61 mkr (-5,95 mkr).
 ■ Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,02 kr (-0,07 kr). 

1 APRIL – 30 JUNI 20221 APRIL – 30 JUNI 2022
 ■ Orderingång 14,7 mkr (1,9 mkr)
 ■ Nettoomsättningen uppgick till 4,7 mkr (2,6 mkr)
 ■ Resultat före avskrivningar och finansiella poster -1,1 mkr (-3,1 mkr)
 ■ Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 mkr (-4,5 mkr).
 ■ Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,03 kr (-0,05 kr). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODENVÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN
Medclair

 ■ Medclair levererar utrustning till Nya Zeeland och Australien. 
De båda länderna har liksom UK ett stort fokus på klimatsmart vård och använder N2O i förhållandevis hög nivå.
Intresset är stort både på regionalpolitisk nivå och hos vårdpersonal. I de båda länderna har Medclair AB skapat 
starka partnerskap med lokala distributörer.

 ■ Greener NHS framhåller Medclair som en viktig del i målet att nå net zero.
Greener NHS är en del av det nationella hälsovårdssystemet och ansvarar för att säkerställa att de nationella 
klimatmålen för sjukvården uppfylls. Att Greener NHS väljer att framhålla Medclairs lösningar på första plats i en 
“system progress report” är ett kvitto på att Medclair etablerat sitt varumärke starkt och det stora intresse för bolag-
ets lösningar som finns i UK.

 ■ Allt fler länder i världen uttalar ambitiösa mål kring klimatet.
Finland har under Maj 2022 lagstiftat om att landet skall vara klimatneutrala och därefter CO2 negativa. För 
Medclair AB är detta betydelsefullt då det konkretiserar arbetet för att förbättra klimatet. De nordiska länderna har 
högt anseende i världen kring klimatfrågor och Finlands lagstiftning kommer inspirera fler marknader att ta steget. 
Sjukvården står i regel för en betydande del av växhusgasutsläppen och att införa Medclairs lösningar för hållbar 
lustgas är ett enkelt steg att minska klimatavtrycket från sjukvården.
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ytterligare öka exponeringen mot slutkunder i dessa 
länder har bolaget tecknat avtal med en digital 
marknadsföringsbyrå.

Spintsos nya klockor möts fortfarande med entusiasm 
av såväl kunder som återförsäljare. Då klockorna 
bygger på mjukvara uppdateras de kontinuerligt 
något som ytterligare förbättrar kundupplevelsen. 
Under det andra kvartalet har även ett ökat intresse 
noterats för bolagets kommunikationsutrustning. Bland 
annat har det tyska handbollsförbundet valt Spintsos 
lösning. 

Det finns en del orosmoln i form av konjunktur, inflation 
och råvaruförsörjning men enligt min mening hanterar 
koncernens båda bolag situationen väl.

Sammantaget är utsikterna fortsatt goda, 
miljödebatten blir alltmer konkret och aktuell. Detta 
i kombination med Medclairs starka position i viktiga 
marknader är ett starkt fundament för bolagets 
utveckling över tid. Medclairs affärscykler är mycket 
långsiktiga, att få stora organisationer att investera i 
ny teknik görs inte i en handvändning, trots det ser vi 
en god utveckling av orderstocken och förväntar oss 
en fortsatt stark försäljningstillväxt.

Mikael König
Koncernchef

VD-ord

Koncernens båda dotterbolag fortsätter att utvecklas positivt helt i enlighet med 
strategin för innevarande år. Orderingången för andra kvartalet uppgick till 14,8 
mkr att jämföras med 1,9 mkr för motsvarande period föregående år. För de 
första 6 månaderna uppgår orderingången till 24,7 mkr och målet om 70 mkr för 
helåret ligger fast. Intäkter och resultatet för kvartalet påverkas av det faktum att 
framförallt Medclairs leveranser av beställda varor ligger i 3:e resp 4:e kvartalet. 
Det negativa kassaflödet för andra kvartalet är hänförligt till att Medclair byggt 
upp ett lager för att säkerställa leveranskapacitet under 2022.

Kvartalet har kännetecknats av mycket hög aktivitet i 
båda bolagen. För Medclairs vidkommande har det 
av naturliga skäl, givet marknadens storlek, blivit stort 
fokus på den brittiska marknaden där vi medverkat 
vid ett stort antal aktiviteter. Vi ombeds återkommande 
att hålla föredrag på events relaterade till hållbar 
sjukvård och var som enda produktleverantör 
inbjudna till ett möte för ledare inom hållbar sjukvård 
i Londonregionen. 

UK-marknaden hanteras nu av två mycket starka 
partners: BPR Medical och BeaconMedaes, vilket 
innebär att vi kan fokusera bolagets resurser på 
etableringar i nya marknader.

Medclair AB har under andra kvartalet bearbetat 
ett flertal intressanta marknader, till exempel har man 
deltagit i seminarier i Italien och Polen kring hållbar 
sjukvård. Fler kontakter har etablerats i Tyskland och 
Frankrike samt även i USA och Kanada. I Norden ser 
vi ett ökat intresse i samtliga länder och har under 
andra kvartalet inlett diskussioner i Finland och Norge 
samt på Island.

I Australien och Nya Zeeland levererades utrustning 
under andra kvartalet, intresset är mycket stort och 
givet det stora avståndet är det tillfredsställande att 
bolaget redan etablerat starka partnerskap med 
lokala distributörer. 

Offertstocken växer alltjämt, förutom i UK även i 
Sverige, Tyskland och Danmark. I UK som är en 
etablerad marknad är målsättningen att knyta så 

många sjukhus som möjligt till bolaget som kunder, 
detta då vi vet att sjukhus som valt att börja använda 
produkter från Medclair återkommer för att utöka sitt 
engagemang. Ett aktuellt exempel är St George’s 
Hospital i London UK som under Q1 2022 valde 
att investerade i Medclairs lösningar i syfte att testa 
dessa inom förlossning och endoskopi. Sjukhuset 
meddelade under juli att man avser att utöka sin 
användning av Medclairs teknik för hållbar lustgas 
även inom dentalvård. Vidare nämner man att 
man har som mål att ytterligare investera i centrala 
anläggningar för att på sikt minimera utsläppen av 
lustgas.

Även inom R&D har Medclair utvecklats planenligt. 
Under juli månad kunde en patentansökan slutföras 
kring en ny typ av ansiktsmask. Medclairs teknologi 
kan omvandla 99,6% av den uppsamlade lustgasen. 
Den nya masken är ett viktigt steg i att förbättra 
uppsamlingen av gas, vilket innebär att mer gas kan 
sedan ledas till Medclairs utrustning som omvandlar 
gasen till syre och kväve, ofarliga för både 
omgivning och klimat. Den nya masken kompletterar 
Medclairs övriga produkter samt öppnar marknaden 
för förbrukningsartiklar för Medclair. Lansering mot 
slutanvändare planeras till slutet av 2023. 

Även Spintso har inlett året tillfredsställande, bolagets 
försäljning har utvecklats positivt jämfört med samma 
period föregående år. Under juni lanserades spintso.
com på franska, italienska och spanska med målet 
att öka försäljningen på dessa marknader som för 
Spintso representerar en avsevärd potential. För att 

“Offertstocken växer 
alltjämt, förutom i UK även 
i Sverige, Tyskland och 
Danmark. 
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Utsikter för koncernen

Koncernens fokus 2022 är försäljning och etablering 
på nya marknader, något som under årets första halva 
varit framgångsrikt. De båda dotterbolagens försäljning 
utvecklas positivt och erfarenheterna från etableringen 
i UK kommer till god nytta på nya marknader. Arbetet 
fortskrider planenligt. Framtidsutsikterna är mycket 
goda för Medclair AB. Kunderna har utdragna 
inköpsprocesser men givet det ytterst starka varumärket 
samt bolagets patentportfölj är vi trygga i en långsiktigt 
kraftigt ökad försäljning.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORERRISKER 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 kan medföra risker 
relaterade till råvaruförsörjning, priser för inköp, 
valutaförluster samt försäljning.

 ■ Oönskad personalomsättning kan medföra 
störningar i planerade aktiviteter.

Resultat och finansiell ställning

KONCERNENKONCERNEN
Koncernens resultaträkning för perioden april–juni 
2022 inkluderar resultat från moderbolaget Medclair 
Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso 
AB. Jämförelseperioden är april–juni 2021.

Orderingång
Orderingången för perioden januari till juni uppgick 
till 28,4 mkr att jämföras med 4,9 mkr för samma 
period föregående år. Under andra kvartalet uppgick 
orderingången till 14,7 mkr jämfört med 1,9 mkr året 
innan. 

Intäkter och resultat
Nettoomsättningen ökade med 80 % till 4,72 mkr 
(2,62 mkr) och bruttomarginalen uppgick till 59% 
(32%). Resultat före avskrivningar och finansiella poster 
uppgick till -1,1 mkr (-3,1 mkr). Rörelseresultatet ökade 
med 183% och uppgick till -2,44 mkr (-4,48 mkr). Det 
motsvarar en rörelsemarginal på -51% (-171%). Resultat 
före skatt blev -2,44 mkr (-4,48 mkr). Resultat efter skatt 
uppgick till -2,53 mkr (-4,51 mkr) och resultat per aktie 
uppgick till -0,03 kr (-0,05 kr). 

Investeringar och avskrivningar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgick till 1,0 mkr (0,9 mkr) och 
är relaterade till utveckling av nya produkter. Under juli 
har Medclair sökt patent på en ny typ av ansiktsmask. 
Avskrivningar och nedskrivningar uppgick under 
perioden till 1,31 mkr (1,37 mkr).

Tillgångar
Koncernens anläggningstillgångar uppgick per 
30 juni 2022 till 36,3 mkr (38,3 mkr). Koncernens 
anläggningstillgångar är utöver goodwill 30,3 mkr 
vid förvärv av Medclair AB, i huvudsak immateriella 
tillgångar som består av balanserade utvecklingsutgifter 
och patent relaterade till produktutveckling 6,0 mkr. 
Koncernens omsättningstillgångar exklusive kassa 
uppgick till 24,8 mkr (16,1 mkr).

Eget kapital 
Vid ingången av perioden uppgick koncernens eget 
kapital till 58,4 mkr (53,9 mkr) och vid utgången av 

perioden uppgick bolagets eget kapital till 55,9 mkr 
(52,1 mkr) och soliditeten uppgick till 91% (95%). 
Aktiekapitalet var 8 249 206 kr (7 549 206 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 kvartalet 
till -1,20 mkr (-0,7 mkr) och efter förändring av 
rörelsekapital till -5,18 mkr (1,13  mkr). Periodens 
kassaflöde var -6,34 mkr (-1,98 mkr). Likvida medel var 
vid periodens slut 9,34 mkr (11,01 mkr). De kortfristiga 
skulderna uppgick till 4,61 mkr (4,55 mkr) och de 
långfristiga skulderna till 0,63 mkr (1,39 mkr).

MODERBOLAGETMODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning april–juni 2022 
uppgick till 0,30 mkr (0,79 mkr). Rörelseresultat uppgick 
till –1,00 mkr (-1,23 mkr). Resultat efter skatt uppgick 
till -1,02 mkr  (-1,75 mkr). Bolagets soliditet uppgick till 
96% (95%). Bolagets likvida medel uppgick vid årets 
slut till 8,35 mkr (10,64 mkr). 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
Delårsrapport Q3 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 VD:s försorg, för offentliggörande 11 augusti 
2022 kl. 08.00. Kommunikén har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer. 

Stockholm 11 augusti 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

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

KONCERNENS RESULTATRÄKNINGKONCERNENS RESULTATRÄKNING

Tkr

APR–JUN
2022

3 MÅN

APR–JUN
2021

3 MÅN

JAN–JUN
2022

6 MÅN

JAN–JUN
2021

6 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Nettoomsättning 4 723 2 621 12 405 4 897 10 694

Aktiverat arbete för egen räkning 919 745 1 497 1 173 2 625

Övriga rörelseintäkter 180 5 180 21 92

Råvaror och förnödenheter -956 -1 045 -2 412 -1 511 0

Handelsvaror -985 -725 -1 680 -684 -5 800

Övriga externa kostnader -2 127 -1 432 -3 599 -3 255 -6 575

Personalkostnader -2 785 -2 526 -5 358 -3 977 -8 745

Resultat före avskrivningar och 
finansiella poster -1 132 -3 107 1 031 -3 336 -7 710

Avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-1 315 -1 375 -2 643 -2 542 -5 108

Övriga rörelsekostnader 0 -3 -2 0 -86

Rörelseresultat -2 447 -4 485 -1 614 -5 878 -12 904

Finansiella poster -85 -27 -177 -80 -106

Skatt 0 0 0 0 -10

Periodens resultat -2 532 -4 512 -1 791 -5 958 -13 020

KONCERNENS BALANSRÄKNINGKONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr
30 JUN

2022
30 JUN

2021
31 DEC

2021

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 36 311 38 232 37 270

Materiella anläggningstillgångar 75 24 14

Summa anläggningstillgångar 36 386 38 256 37 284

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 9 585 2 694 5 076

Kundfordringar 5 224 1 149 1 593

Övriga fordringar 319 1 239 300

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 343 15 89

Kassa och bank 9 340 11 015 20 214

Summa omsättningstillgångar 24 811 16 112 27 272

SUMMA TILLGÅNGAR 61 197 54 368 64 556

Eget kapital 55 948 48 427 57 740

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 636 1 392 883

Summa långfristiga skulder 636 1 392 883

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 493 230 493

Leverantörsskulder 1 903 1 382 2 241

Skatteskulder 0 914 364

Övriga skulder 153 475 585

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 064 1 548 2 250

Summa kortfristiga skulder 4 613 4 549 5 934

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 197 54 368 64 556
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KONCERNENS EGET KAPITAL KONCERNENS EGET KAPITAL 

Tkr
30 JUN 

2022
31 DEC

2021

Förändring eget kapital

Ingående eget kapital 57 740 39 437

Aktieägartillskott 0 0

Nyemission 0 31 322

Periodens resultat -1 791 -13 020

Summa eget kapital 55 949 57 740

KONCERNENS KASSAFLÖDEKONCERNENS KASSAFLÖDE

Tkr

APR–JUN
2022

3 MÅN

APR–JUN
2021

3 MÅN

JAN–JUN
2022

6 MÅN

JAN–JUN
2021

6 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Resultat efter finansiella poster -2 532 -4 513 -1 791 -5 958 -13 010

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m

1 327 3 757 2 291 2 542 4 883

Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -1 206 -756 500 -3 416 -8 127

Förändring rörelsekapital -3 973 1 884 -9 369 74 -551

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -5 178 1 127 -8 869 -3 342 -8 678

Investeringsverksamheten -1 043 -2 992 -1 757 -1 363 -2 957

Finansieringsverksamheten -127 -123 -247 14 748 30 877

Summa kassaflöde -6 345 -1 988 -10 873 10 043 19 242

Likvida medel vid periodens början 15 685 13 002 20 214 972 972

Likvida medel vid periodensslut 9 340 11 015 9 340 11 015 20 214

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGMODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Tkr

APR–JUN
2022

3 MÅN

APR–JUN
2021

3 MÅN

JAN–JUN
2022

6 MÅN

JAN–JUN
2021

6 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Nettoomsättning 30 79 285 657 02) 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 4 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 38 0 102 20 740

Handelsvaror 0 0 0 -132 0

Övriga externa kostnader -408 -209 -827 -913 -1 157

Personalkostnader -662 -1 102 -1 265 -1 743 -3 213

Resultat före avskrivningar och 
finansiella poster -1 002 -1 227 -1 705 -1 979 -3 629

Avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

0 -500 0 -500 0

Övriga rörelsekostnader 0 -3 -2 0 -22

Rörelseresultat -1 002 -1 730 -1 707 -2 479 -3 651

Finansiella poster -23 -24 -41 -76 -99

Erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 790

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -1 025 -1 754 -1 748 -2 555 -2 961

2) Verksamhet överflyttad till dotterbolag under 2021.
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGMODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr
30 JUN

2022
30 JUN

2021
31 DEC

2021

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Andelar i dotterföretag 44 029 40 029 44 029

Summa anläggningstillgångar 44 029 40 029 44 029

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 0 0 0

Fordringar koncernföretag 15 917 4 070 7 580

Kundfordringar 0 0 0

Övriga fordringar 473 247 81

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 15 0

Kassa och bank 8 354 10 641 19 384

Summa omsättningstillgångar 24 837 14 973 27 045

SUMMA TILLGÅNGAR 68 866 55 002 71 074

Eget kapital 66 371 52 150 68 119

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 636 1 393 883

Summa långfristiga skulder 636 1 393 883

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 493 230 493

Leverantörsskulder 211 21 129

Skatteskulder 280 273 346

Övriga skulder 30 106 97

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 845 530 1 007

Summa kortfristiga skulder 1 859 1 459 2 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 866 55 002 71 074

MODERBOLAGETS EGET KAPITAL MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 

Tkr
30 JUN 

2022
31 DEC

2021

Förändring eget kapital

Ingående eget kapital 68 119 39 758

Aktieägartillskott 0 0

Nyemission 0 31 322

Periodens resultat -1 748 -2 961

Summa eget kapital 66 371 68 119

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDEMODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

Tkr

APR–JUN
2022

3 MÅN

APR–JUN
2021

3 MÅN

JAN–JUN
2022

6 MÅN

JAN–JUN
2021

6 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Resultat efter finansiella poster -1 025 -1 754 -1 748 -1 979 -3 751

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet m.m

76 -112 -493 0 -119

Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -949 -1 866 -2 241 -2 479 -3 870

Förändring rörelsekapital -5 558 24 -8 542 -2 495 -5 779

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -6 507 -1 842 -10 783 -4 974 -9 649

Investeringsverksamheten 0 0 0 15 064 -3 186

Finansieringsverksamheten -124 -123 -247 0 31 667

Summa kassaflöde -6 631 -1 965 -11 030 10 090 18 832

Likvida medel vid periodens början 14 985 12 607 19 384 552 552

Likvida medel vid periodensslut 8 354 10 642 8 354 10 642 19 384
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