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OUR FUTURE DEPENDS ON THE CLIMATE.OUR FUTURE DEPENDS ON THE CLIMATE.

WHEN THE CLIMATE THRIVES, WE THRIVE.WHEN THE CLIMATE THRIVES, WE THRIVE.

AND WHEN WE FALTER, THE CLIMATE FALTERS.AND WHEN WE FALTER, THE CLIMATE FALTERS.

WE NEED TO STOP FALTER. THE CLIMATE WE NEED TO STOP FALTER. THE CLIMATE 
CHANCES TO EVOLVE POSITIVELY NEEDS CHANCES TO EVOLVE POSITIVELY NEEDS 
SUCCESSFUL SUCCESSFUL GRAND INNOVATIONSGRAND INNOVATIONS AND  AND 
PROGRESSIVE SUSTAINABLE INDUSTRIAL PROGRESSIVE SUSTAINABLE INDUSTRIAL 
CHANGES.CHANGES.

Nitrous oxide represents an equivalent of 6 % of global carbon Nitrous oxide represents an equivalent of 6 % of global carbon 
dioxide emissions, out of this 1 % originates from medical use in the dioxide emissions, out of this 1 % originates from medical use in the 
healthcare industryhealthcare industry1)1). With our patented technology we solve issues . With our patented technology we solve issues 
throughout the chain of distribution, collection and destruction of nitrous throughout the chain of distribution, collection and destruction of nitrous 
oxide in the healthcare industry, securing sustainable use of Noxide in the healthcare industry, securing sustainable use of N22O while O while 
significantly reducing carbon footprint.significantly reducing carbon footprint.

This enables a wider and more accessible use of nitrous oxide. A This enables a wider and more accessible use of nitrous oxide. A 
gas, that used correctly, eases pain and shortens recovery time in a gas, that used correctly, eases pain and shortens recovery time in a 
cost-effective way. It’s a win for patients, healthcare workers and the cost-effective way. It’s a win for patients, healthcare workers and the 
climate.climate.

1)1) Nordic Know-How #1 Nitrous Oxide Destruction (2020) - NCSH. Nordic Know-How #1 Nitrous Oxide Destruction (2020) - NCSH.
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KONCERNENKONCERNEN
Koncernens resultaträkning för perioden oktober – december 2022 inkluderar resultat från moderbolaget
Medclair Invest AB samt dotterbolagen Medclair AB och Spintso AB. Jämförelseperioden är oktober – decem-
ber 2021.

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 20221 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022
 ■ Orderingång uppgick till 6,2 mkr (3,1)
 ■ Nettoomsättningen uppgick till 9,3 mkr (3,2)
 ■ Resultat före avskrivningar och finansiella poster 3,4 mkr (-2,9)
 ■ Resultatet efter skatt uppgick till 1,1 mkr (-4,2)
 ■ Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,01 kronor (-0,05)

1 JANUARI – 31 DECEMBER 20221 JANUARI – 31 DECEMBER 2022
 ■ Orderingång ökade till 42,9 mkr (10,7)
 ■ Nettoomsättningen uppgick till 24,9 mkr (10,7)
 ■ Resultat före avskrivningar och finansiella poster 1,7 mkr (-7,7)
 ■ Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 mkr (-13,0)
 ■ Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,06 kronor (-0,16)
 ■ Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALETVÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
■ Medclair har ombetts offerera en anläggning för hantering av lustgasutsläpp, N2O, i industriell miljö.  Offert 

förväntas färdigställas under 2:a kvartalet.

■ Medclair har beviljats patent för sin sin mobila destruktor, MDU, i USA. 

■ Medclair har inlämnat en patentansökan gällande en förbättrad reaktorutformning för lustgasdestruktion. 
Det nya patentet innebär väsentligt ökad kapacitet jämfört med tidigare design och en avsevärt lägre 
energiförbrukning.

■ Medclair erhåller beställning på central destruktor till Danmark, ett genombrott på den danska marknaden. 
Produkten driftsattes under januari 2023, vilket även fick genomslag i dansk television.

■ Newcastle RVI, fattar beslut att köpa den tidigare hyrda utrustningen. Newcastle RVI hyrde utrustning 
från Medclair för att utvärdera nyttan, att man nu valt att köpa anläggningen är viktigt ur ett 
marknadsföringsperspektiv.

■ Medclair, BPR Medical och Newcastle upon Tyne NHS har tillsammans nominerats till utnämningen: 
“Sustainability project of the year” av tidskriften Health Services Journal, i UK.

■ Spintso investerar vidare i dess S1 Klockor och kommunikationsutrustning med nya funktioner, design och 
användarfunktioner med mål om lansering i första halvåret 2023.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNGVÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
■ Medclair AB har erhållit beställning av två centrala destruktorer till två nya engelska truster under det första 

kvartalet 2023.

■ Medclair AB har rekryterat Linda Olin som ny Sälj- och marknadschef. Hon tillträder sin tjänst under april 
2023.
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VD har ordet

Medclairs erbjudande, att möjliggöra en hållbar hantering av den potenta 
och miljöskadliga växthusgasen N2O, eller lustgas, har även under det fjärde 
kvartalet utvecklats väl och i linje med vår övergripande strategi. Under hösten 
har vi rönt flera framgångar på prioriterade marknader såsom Norden, UK, 
Frankrike och Tyskland. Inte minst för att vi nu ser en ökad marknadsaktivitet 
till följd av den regulatoriska utvecklingen. Koncernens nettoomsättning under 
det fjärde kvartalet uppgick till närmare 10 mkr, vilket var i linje med hela 
fjolårets omsättning. Glädjande är även att vi genererade ett positivt resultat och 
kassaflöde från den löpande verksamheten under det fjärde kvartalet.

LEDANDE AKTÖRLEDANDE AKTÖR
Medclair har idag en unik position som en ledande 
aktör inom insamling och destruktion av den potenta 
växthusgasen lustgas. Vårt första patent beviljades 
redan 2014, och vår produktportfölj har sedan dess 
breddats, förädlats och effektiviseras. Sedan 2020 
har bolaget ökat sina ansträngningar internationellt 
och successivt bearbetat allt fler utvalda geografiska 
marknader. Det har resulterat i att vi den senaste 
åren gått från ett fåtal kunder i Sverige till att nu 
ha över 100 sjukhus som kunder i tiotalet länder. 
Medclairs utrustning möjliggör en fortsatt och utökad 
användning av lustgas, utan negativ klimatpåverkan, 
och bör ses som en del av våra kunders miljöarbete 
och hållbarhetsarbete.

VÄRDEDRIVANDE FORSKNING & VÄRDEDRIVANDE FORSKNING & 
UTVECKLINGUTVECKLING
Medclairs framgångar med att utveckla produkter 
härstammar från bolagets stora innovationskraft. 
Arbetet med att ständigt effektivisera nuvarande 
teknik och komplettera med nya produkter inom 
mätning, uppsamling och destruktion är kritiskt för vår 
framgång och en del av företagskulturen i Medclair. 
Genom detta arbete säkerställer vi vår position även 
vad avser morgondagens efterfrågan inom såväl 
hälso- och sjukvården som annan  industrin. På så 
sätt kan vi tillsammans med våra kunder, partners 
och leverantörer eliminera klimatavtrycken till följd av 
lustgasanvändning, vilket efterfrågas allt mer. Våra 
patent rörande de portabla insamlingsenheterna för 
lustgas bedömer vi som särskilt värdefulla. Det ger 
oss möjlighet att bearbeta och öka den framtida 

försäljningen till nuvarande kunder inom hälso- 
och sjukvårdssegmentet: Tekniken möjliggör även 
genombrott utanför nuvarande marknadssegment. 
Lustgas och övriga växthusgaser är ett prioriterat 
miljökrav inom flera branscher, och marknader 
utanför hälso- & sjukvårdssegmentet är ännu mer 
eller mindre obearbetad, men har en stor potential 
för Medclairs väldokumenterade och patenterade 
tekniker.

INTENSIFIERAD POLITISK OCH INTENSIFIERAD POLITISK OCH 
REGULATORISK AGENDA SKAPAR NYA REGULATORISK AGENDA SKAPAR NYA 
FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningarna sedan 2014 har förändrats 
avsevärt inom Medclairs prioriterade marknader. 
2016 antogs Parisavtalet, cirka 190 länder har 
idag ratificerat avtalet. EU-länderna har valt att gå 
längre, i juni 2020 antogs en europeisk klimatlag 
som innebär mer ambitiösa klimatmål för 2030. 
Ambitionen är att nå klimatneutralitet till 2050, där 
målen är rättsligt bindande. De bärande 

Koncernens nettoomsättning 
under det fjärde kvartalet 

uppgick till närmare 10 mkr, 
vilket var i linje med hela fjolårets 

omsättning.

”
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punkterna i dessa avtal handlar om att reducera 
växthusgaser och uppnå koldioxidneutralitet, 
och blir nu allt tydligare bransch för bransch. Inte 
minst sjukvården är högt upp på listan då bland 
annat lustgashantering idag medför en betydande 
klimatpåverkan.

ALLT STÖRRE FOKUS PÅ SJUKVÅRDENALLT STÖRRE FOKUS PÅ SJUKVÅRDEN
De prioriterade marknader som Medclair valt 
att allokera sina resurser till kännetecknas av 
medvetenhet kring just klimatpåverkan. Under World 
Economic Forums möte i november diskuterades 
hälso- och sjukvårdens ansvar för sina utsläpp. Flera 
av dessa marknader har under den senaste tiden 
formulerat tydligare krav på hälso- och sjukvården 
att reducera användningen av växthusgaser och 
koldioxidutsläpp. Frankrike har, som exempel, 
beslutat att tillföra medel för att minska utsläppen 
i hälso- och sjukvården. Sveriges kommuner och 
regioner har aviserat att de från och med oktober 
2022 skall praktisera öppna jämförelser mellan 
landets regioner kring klimatarbetet för att trigga 
varandra till nödvändiga åtgärder. I Tyskland finns 
det starka indikationer på en kraftig ökning av 
användning av lustgas då allt fler förlossningskliniker 
planerar att erbjuda födande kvinnor denna 

smärtlindring. Samma mönster syns även på andra 
marknader och drivs på av behov av tid och 
kostnadsreducerande behandlingar, något som 
utmärker just lustgas. Sammantaget bedöms detta 
öka efterfrågan över tid på produkter och tekniker 
som Medclair erbjuder.

BEFÄSTA VÅR ROLL SOM LEDANDE AKTÖR BEFÄSTA VÅR ROLL SOM LEDANDE AKTÖR 
Medclair har på en relativt kort tid etablerat sig som 
en trovärdig och ansedd aktör i ett stort antal länder 
inom ett område som får allt större fokus inom såväl 
sjukvården som bland industriella aktörer. Medclairs 
produkter har ytterligare aktualiserats av den 
politiska agendan kring att eliminera växthusgaser 
och minska vårdens samt industrins koldioxidavtryck. 
Både från befintliga kunder såväl som från nya 
industriella kunder får vi betydligt fler löpande 
förfrågningar kring utrustning med syftet att lösa 
kundernas hållbarhetsutmaningar. Det finns nu ett 
starkt momentum för de lösningar och kompetenser 
som finns i Medclairs portfölj. För att få hävstång 
behöver vi accelerera vår bearbetning av de 
marknader där vi brutit igenom men också de vi valt 
att stå över för att allokera våra resurser klokt.

Centraltral destruktionsenhet (CDU).
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BÄTTRE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR BÄTTRE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 
ÄN NÅGONSINÄN NÅGONSIN
Hittills har vi arbetat med mycket små resurser, 
vilket många gånger inneburit långa ledtider 
innan våra offerter lett till affärer då det handlar 
om nya marknader, nya relationer och ny teknik. 
Vi har en skalbar och patenterad produktportfölj 
som möjliggör anpassade lösningar och ett 
värdeskapande inom hållbarhet för olika segment 
och länders specifika förutsättningar. Vi behöver 
dock fortsätta utveckla vår organisation med 
marknads- och säljresurser, fler distributionskanaler, 
utveckla nya partnerskap, förfina våra produkter 
och själva vara mer aktiva i en större del av 
produktionsstrukturen över tid. Allt för att ta till 
vara den fulla potentialen på en marknad som 
fortfarande är i sin linda. 

SPINTSOSPINTSO
Vårt dotterbolag Spintso fortsätter sin framgångsrika 
resa med ökade försäljningsvolymer och en allt 
stabilare finansiell situation. Som ett ledande företag 
inom utvecklingen av ny teknik för idrottsdomare, 
har Spintso alltid satt en hög standard för 
kvalitet och prestanda. Vi har nyligen inlett ett 
samarbete med Referee Abroad, den näst största 
domarorganisationen i världen utöver FIFA. Det 
är helt rätt målgrupp för Spintso som vänder sig 
till alla domare, oavsett nivå eller sport. Vår nya 
kommunikationsutrustning för domare, som vi tidigare 
meddelat, fortsätter att följa sin lanseringsplan som 
är planerad till andra kvartalet 2023. Vi bedömer 
att Spintso kommer att uppvisa en fortsatt positiv 
försäljningsutveckling med lönsamhet.

Att vara världsledande i 
något så väsentligt som att 

skapa mätbara och hållbara 
lösningar för våra kunder, är 
en hisnande resa att göra för 

ett litet entreprenöriellt företag.

”

FRAMFLYTTADE MARKNADSPOSITIONER FRAMFLYTTADE MARKNADSPOSITIONER 
Att vara världsledande i något så väsentligt som 
att skapa mätbara och hållbara lösningar för våra 
kunder, är en hisnande resa att göra för ett litet 
entreprenöriellt företag. Vår teknik kan mäta, samla 
upp och oskadliggöra gasen och samtidigt skapa 
en större patientsäkerhet, en bättre arbetsmiljö för 
sjukvårdspersonal och ett bättre klimat. En teknik som 
allt fler organisationer och företag efterfrågar. Bland 
annat till följd av den intensifierade miljödebatten, 
inte minst inom sjukvården. Vi har en lång väg 
kvar men varje kvartal bryter vi ny mark med 
nya marknader, fler sjukhus i orderböckerna, fler 
produkter och patent med förfinad teknik.

Jag ser med tillförsikt fram emot en värdeskapande 
resa såväl på både kort och lång sikt.

Stockholm i februari 

Mikael König
Koncernchef
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FORSKNING & UTVECKLINGFORSKNING & UTVECKLING
Medclairs stora innovationskraft visar sig i bolagets 
kontinuerliga strävan att utveckla produkter och förbät-
tra och effektivisera tekniker. De produkter som finns 
i portföljen idag är baserade på tekniker och patent 
som möjliggör hög processeffektivitet  uppsamling 
av lustgas. Tekniken säkerställer god patientsäkerhet 
och en trygg arbetsmiljö samt inte minst en väsentligt 
minskad klimatpåverkan. 

Patentportföljen har koncentrerats till länder med en 
utbyggd hälso- och sjukvård och där användandet av 
lustgas, N20, är utbrett. För att vara lämpliga mark-
nader förutsätts också att miljöarbete och patientsäker-
het sätts högt på agendan, i dagsläget Europa, USA, 
Kanada och Japan.

Forskningsarbetet sker parallellt med studier tillsam-
mans med sjukvården inom och utanför Sverige, vilket 

skapar stor tillförlitlighet och befäster vår position 
som den ledande auktoriteten på våra prioriterade 
marknader. 

Patent rörande de portabla lustgasinsamlingsenheterna 
bedömer Medclair som tidigare beskrivits som särskilt 
värdefulla. Det ger bolaget en möjlighet att bearbe-
ta och öka försäljningen till nuvarande kunder inom 
hälso- och sjukvårds segmentet. 

Under kvartalet har flera framsteg inom den katalytiska 
processen uppvisat tillfredsställande resultat gällande 
förmåga att absorbera miljöskadlig gas. Även industrin 
hanterar idag växthusgaser i vissa processer, till ex-
empel vid vattenrening uppstår lustgas ur den kemiska 
processen.

Öppnandet av Amager og Hvidovre Hospital i februari 2023, den största förlossningsavdelningen i Danmark. Sjukhuset blev det första i Dan-
mark med ett program för klimatvänlig teknologi, tillhandahållet av Medclair.
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UTSIKTER FÖR KONCERNENUTSIKTER FÖR KONCERNEN
Med en stark produktportfölj samt väsentlig kompetens 
inom forskning och utveckling finns goda förutsättning-
ar att kontinuerligt flytta fram positionerna.

Medclair har sedan 2019 gått från ett fåtal kunder 
i Sverige till att nu ha över 100 sjukhus som kunder i 
tiotalet länder. Arbetet med att säkra en långsiktig stark 
tillväxt med god lönsamhet fortsätter.  Detta tack vare 
vår patenterade produktportfölj och innovationsförmå-
ga. I de länder där bolaget har etablerat en plattform 
som Sverige, Nederländerna och UK har vi nu uppnått 
en position på marknaden, med mer än fördubblad 
försäljning.  I de länder där en plattform inte är fullt 
etablerad pågår ett arbete , till exempel genom att 
knyta kontakter med myndigheter, opinionsbildare, 
återförsäljare och tongivande slutkunder. 

Den totala globala marknaden för Medclairs lösning-
ar är avsevärd, och bolagets intäkter motsvarar idag 
endast en bråkdel av det totala värdet. Bolagets pro-
dukter är efterfrågade och tack vare framåtblickande 
utvecklingsarbete säkerställs även framtida efterfrågan.

UTSIKTER FÖR KONCERNENUTSIKTER FÖR KONCERNEN
Medclair har sedan 2019 gått från ett fåtal kunder 
i Sverige till att nu ha över 100 sjukhus som kunder 
i tiotalet länder. Organisationen är liten numerärt 
men det finns en skalbarhet, via etablerade 
samarbetspartners, som möjliggör att snabbt öka 
marknadsarbetet men även bemanningen vid behov. 
Arbetet med att utveckla verksamheten drivs med 
ekonomisk varsamhet, investeringar görs främst 
i forskning och utveckling samt etablerande av 
varumärke i relevanta marknader.

Arbetet med att säkra en långsiktig stark tillväxt med 
god lönsamhet pågår och bolagets position stärks 
kontinuerligt. I de länder där bolaget har etablerat 
en plattform som Sverige, Nederländerna och UK 
kan positiva effekter successivt skönjas. I de länder 
där en plattform inte är fullt etablerad pågår ett 
arbete med att dels etablera varumärket, men även 
att knyta kontakter med myndigheter, opinionsbildare, 
återförsäljare och tongivande slutkunder. 
Bolagets produkter är efterfrågade och tack vare 
framåtblickande utvecklingsarbete säkerställs även 
framtida efterfrågan.

Med en stark produktportfölj samt väsentlig 
kompetens inom forskning och utveckling finns goda 
förutsättningar att kontinuerligt flytta fram positionerna. 
Den totala globala marknaden för Medclairs 
lösningar är avsevärd, och bolagets intäkter motsvarar 
idag endast en bråkdel av det totala värdet.

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.

 ■ Medclair tillverkar inte själva utan är beroende 
av extern part. Vid störningar i produktion hos 
leverantörer, förseningar eller bristande leverans 
kan bolaget påverkas negativt.
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Resultat och finansiell ställning

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

Orderingång
Under fjärde kvartalet uppgick orderingången till 6,2 
mkr jämfört med 3,1 mkr året innan. 

Orderingången för perioden januari till december 
uppgick till 42,9 mkr att jämföras med 10,7 mkr för 
samma period föregående år. Den kraftiga ökningen 
i orderingången är av stor vikt då dessa orders avser 
affärer som förväntas levereras under 2023. Den 
marknad som Medclair riktar sig mot kännetecknas 
av långa cykler från offert till leverans vilket medför att 
bolaget måste säkerställa en växande offertstock för 
långsiktiga intäkter. Vår viktade offertstock växte under 
året med drygt 70 procent.  

Intäkter och resultat
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade till 
9,3 mkr (3,2). Marknadsaktiviteten har varit god efter 
sommaren med en växande offertstock och framflyt-
tade marknadspositioner. Dock har ledtiderna mellan 
avgivande av offert och kundbeslut och leverans ofta 
varit längre än förväntat. 

Resultat före avskrivningar och finansiella poster 
uppgick till 3,4 mkr (-2,9) i fjärde kvartalet. Rörels-
eresultatet uppgick till 1,1 mkr (-4,2). Resultat efter 
skatt uppgick till 1,1 mkr (-4,2) och resultat per aktie 
uppgick till 0,01 kr (-0,05). 

Nettoomsättningen under helåret 2022 ökade med 
133 % till 24,9 mkr (10,7). Resultat före avskrivningar 
och finansiella poster uppgick till 1,7 mkr (-7,7). Resul-
tat efter skatt uppgick till -5,0 mkr (-13,0) och resultat 
per aktie uppgick till -0,06 kronor (-0,16). 

Investeringar och avskrivningar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella 
anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till 2,4 
mkr (0,9) och är hänförliga till kostnader relaterat till ut-
veckling av nya produkter. Under juli ansökte Medclair 
om ett patent avseende en ny typ av ansiktsmask och i 
oktober om en förbättrad typ av reaktorutformning.

Tillgångar
Koncernens anläggningstillgångar uppgick per 31 
december 2022 till 40,6 mkr (37,3). Drygt 28 mkr 
utgörs av goodwill hänförligt till förvärvet Medclair AB. 
Övriga immateriella tillgångar består av balanserade 
utvecklingsutgifter om 6,2 mkr och patent relaterade 
till produktutveckling om 1,4 mkr. Tillgångar i form av 
uthyrda maskiner som installerats uppgick till 4,5 mkr. 
Koncernens omsättningstillgångar exklusive kassa 
uppgick till 19,4 mkr (7,0).

Medclair har under 2022 byggt upp ett lager i syfte 
att ha en god leveransberedskap. Detta är viktigt då 
flera marknader kan efterfråga leverans på kort tid 
givet specifika budgetsatsningar mot hållbarhet eller 
arbetsmiljö. 

Eget kapital 
Vid ingången av perioden uppgick koncernens eget 
kapital till 51,7 mkr (62,6) och vid utgången av året 
uppgick bolagets eget kapital till 52,7 mkr (57,7) och 
soliditeten uppgick till 83% (88). Aktiekapitalet var se-
naste årsskifte 8 249 206 kr, fördelat på 82 492 057 
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 
2,5 mkr (-2,5) och efter förändring av rörelsekapital 
till 0,1 mkr (-3,7). Periodens kassaflöde var -2,3 mkr 
(5,0). Likvida medel var vid periodens slut 3,9 mkr 
(20,2). De kortfristiga skulderna uppgick till 10,8 mkr 
(6,7) och de långfristiga skulderna till 0,4 mkr (0,5). 
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MODERBOLAGETMODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning för året uppgick till 
0,6 mkr (0,7). Rörelseresultat uppgick till -3,7 mkr 
(-3,7). Årets resultat uppgick till -2,0 mkr (-3,0). Bo-
lagets soliditet uppgick till 97% (97). Bolagets likvida 
medel uppgick vid årets slut till 0,4 mkr (19,4).

Årsstämma
Årsstämman kommer att hållas den 10 maj 2023 i 
Stockholm. Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstäm-
man att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 
2022.

Den 23 februari klockan 11:30 håller Medclair Invest 
en presentation i samarbete med Infront Direkt Studios, 
som är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt . 
Bolaget representeras av VD Mikael König, som 
presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. 
Sändningen kan nås via Medclairs eller Infront Direkt 
Studios YouTube-kanal. 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
Delårsrapport Q1 2023: 10 maj 2023
Årsstämma 2023: 10 maj 2023
Delårsrapport Q2 2023: 23 augusti 2023
Delårsrapport Q3 2023: 2 november 2023

Notera 
Denna information är sådan som Medclair Invest AB 
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads- och 
missbruksförordning och lagen om värdepappersmark-
naden. Informationen lämnades, genom VDs försorg, 
för offentliggörande 23 februari 2023 kl. 08.00. 
Kommunikén har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 

Stockholm 23 februari 2023 

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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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

OKT–DEC
2022

3 MÅN

OKT–DEC
2021

3 MÅN

JAN–DEC
2022

12 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Nettoomsättning 9 307 3 174 24 888 10 694

Aktiverat eget arbete för räkning 1 342 882 3 278 2 625

Övriga rörelseintäkter 107 57 275 92

Handelsvaror -2 279 -2 000 -7 758 -5 800

Övriga externa kostnader -2 314 -2 245 -8 439 -6 575

Personalkostnader -2 773 -2 728 -10 564 -8 745

Resultat före avskrivningar och 
finansiella poster 3 390 -2 860 1 680 -7 710

Avskrivningar och nedskrivningar 
av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-1 335 -1 283 -5 375 -5 108

Övriga rörelsekostnader -945 -42 -1 210 -86

Rörelseresultat 1 110 -4 185 -4 905 -12 904

Finansiella poster -23 -26 -82 -106

Skatt -16 -10 -16 -10

Periodens resultat 1 071 -4 221 -5 003 -13 020
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KONCERNENS BALANSRÄKNINGKONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr
31 DEC

2022
31 DEC

2021

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 36 090 37 270

Materiella anläggningstillgångar 4 487 14

Finansiella anläggningstillgångar 45 -

Summa anläggningstillgångar 40 622 37 284

Omsättningstillgångar

Varulager mm 13 514 5 076

Kundfordringar 2 896 1 593

Övriga fordringar 1 410 120

Aktuella skattefordringar 88 180

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 1 483 89

Kassa och bank 3 888 20 214

Summa omsättningstillgångar 23 279    27 272

SUMMA TILLGÅNGAR 63 901 64 556

Eget kapital 52 736 57 740

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 390 883

Summa långfristiga skulder 390 883

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 493 493

Leverantörsskulder 7 183 2 241

Skatteskulder 10 364

Övriga skulder 532 585

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 557  2 250

Summa kortfristiga skulder 10 775 5 934

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 63 901 64 556
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KONCERNENS EGET KAPITAL KONCERNENS EGET KAPITAL 

Tkr
31 DEC

2022
31 DEC

2021

Förändring eget kapital

Ingående eget kapital 57 740 39 437

Nyemission - 31 322

Periodens resultat -5 003 -13 020

Summa eget kapital 52 736 57 740

KONCERNENS KASSAFLÖDEKONCERNENS KASSAFLÖDE

Tkr

OKT–DEC
2022

3 MÅN

OKT–DEC
2021

3 MÅN

JAN–DEC
2022

12 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Resultat efter finansiella poster 1 087 -4 211 -4 988 -13 010

Ej kassaflödespåverkande poster 1 367 1 683  4 916 4 883

Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital 2 454 -2 528 -72 -8 127

Förändring rörelsekapital -2 311 -1 166 -11 392 -551

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 143 -3 694 -11 464 -8 678

Investeringsverksamheten -2 362 -922 -4 368 -2 957

  

Finansieringsverksamheten -123 -412 -493 30 877

  

Summa kassaflöde -2 342 -5 028 -16 326 19 242

  

Likvida medel vid periodens början 6 230 25 242 20 214 972

Likvida medel vid periodens slut 3 888 20 214 3 888 20 214
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGMODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Tkr

OKT–DEC
2022

3 MÅN

OKT–DEC
2021

3 MÅN

JAN–DEC
2022

12 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Övriga rörelseintäkter 88 42 583 740

Övriga externa kostnader -534 -265 -1 861 -1 157

Personalkostnader -617 -798 -2 424 -3 213

Resultat före avskrivningar och 
finansiella poster -1 063 -1 021 -3 703 -3 629

Övriga rörelsekostnader -5 0 -7 -22

Rörelseresultat -1 068 -1 021 -3 710 -3 651

Finansiella poster -15 479 -74 -99

Erhållet koncernbidrag 1 800 790 1 800 790

Skatt - - - -

Periodens resultat 717 248 -1 984 -2 961
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGMODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr
31 DEC

2022
31 DEC

2021

Anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag 47 029 44 029

Finansiella anläggningstillgångar 45 -

Summa anläggningstillgångar 47 074 44 029

Omsättningstillgångar

Fordringar koncernföretag 20 592 7 580

Övriga fordringar 103 81

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 134 -

Kassa och bank 389 19 384

Summa omsättningstillgångar 21 218 27 045

SUMMA TILLGÅNGAR 67 741 71 302

Eget kapital 68 292 71 074

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 390 883

Summa långfristiga skulder 390 883

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 493 493

Leverantörsskulder 54 129

Skatteskulder 13 346

Övriga skulder 73 97

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 134 1 007

Summa kortfristiga skulder 1 767 2 072

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 68 292 71 074



 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022 | MEDCLAIR INVEST 16

MODERBOLAGETS EGET KAPITAL MODERBOLAGETS EGET KAPITAL 

Tkr
30 SEP 

2022
31 DEC

2021

Förändring eget kapital

Ingående eget kapital 68 119 39 758

Nyemission - 31 322

Periodens resultat -1 984 -2 961

Summa eget kapital 66 135 68 119

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDEMODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

Tkr

OKT–DEC
2022

3 MÅN

OKT–DEC
2021

3 MÅN

JAN–DEC
2022

12 MÅN

JAN–DEC
2021

12 MÅN

Resultat efter finansiella poster -954 -542 -3 784 -3 751

Ej kassaflödespåverkande poster 231 -328 -333 -119

Kassaflöde före förändringar av 
rörelsekapital -723 -870 -4 117 -3 870

Förändring rörelsekapital -2 566 -873 -13 140 -5 779

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -3 289 -1 743 -17 257 -9 649

Investeringsverksamheten 3 000 -4 000 -3 045 -3 186

  

Finansieringsverksamheten 1 677 667 1 307 31 667

  

Summa kassaflöde -4 612 -5 076 -18 995 18 832

  

Likvida medel vid periodens början 5 001 24 460 19 384 552

Likvida medel vid periodens slut 389 19 384 389 19 384
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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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Medclair är medlem i Swedish Medtech 
och Nordic Centre for Sustainable Healthcare.

www.medclair.com
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https://www.linkedin.com/company/medclair/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_companies%3BlV3cE1x1S7WE%2FGPJiSHhfQ%3D%3D
https://www.facebook.com/medclairAB
https://twitter.com/medclair1
https://www.youtube.com/channel/UCqEUUZ3T7f0JOSbdYxa-psQ
https://vimeo.com/medclair

