
 

 

Bokslutskommuniké 

Q4 2017 
 

 

Koncern 1 januari – 31 december  2017 
 Intäkter 23 511 kSEK (27 008) 
 Resultat efter skatt uppgick till -766 kSEK (919) 
 Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,02) 
 Soliditet 36 % (30 %) 
 Likvida medel -1 322 kSEK (-532) 

 

Koncern 1 oktober - 31 december 2017 
 Intäkter 6 015 kSEK (8 692) 
 Resultat efter skatt -843 kSEK (64)  
 Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (0,01) 

 
 
 
 
Siffrorna inom parentes gäller föregående år.  
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information. 
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SÄMRE ÄN FÖRVÄNTAT 

Också det fjärde kvartalet var mycket tungt 
för  koncernen. Omsättningen sjönk rejält 
och resultatet blev negativt; kassaflödet li-
kaså. Tack vare en mycket stark inledning på 
året har dock bolaget en fortsatt stabil finan-
siell situation. 

Det är framförallt dotterbolaget Techtum 
som tappat i volym. Ledningen hade förut-
sett att detta skulle ske; men förhoppningen 
var att detta skulle inträffa först sedan dot-
terbolaget AlphaHelix Technologies kunde 
bidra ordentligt till kassaflödet. Höstens för-
seningar har gjort att de nya affärerna ännu 
inte ersätter tappet i Techtum Lab. Det skall 
också sägas att Q4 2016 var historiskt fram-
gångsrikt; varför jämförelsen blir än tuffare 
för bolaget. 

Den låga försäljningen under perioden gör 
att kundfordringarna blir förhållandevis 
låga; varför soliditeten gynnas något. 

En stor del av tappet i dotterbolaget 
Techtum Lab berodde på att bolaget redan 
2016 förlorade en viktig leverantör av enzy-
mer; KAPA Biosystems. KAPA bidrog starkt 
till starka försäljningen i slutet av 2016; ef-
tersom kunderna köpte på sig stora lager av 
KAPA’s produkter. Techtum har idag en vär-
dig ersättare till KAPA i PCR Biosystems men 
det har tagit tid att konvertera kunderna; 
framförallt när de då köpt på sig stora lager. I 
slutet av oktober lämnade Techtums VD Hå-
kan Evefors bolaget. Detta har också bidragit 
till att bolaget tappade fart. 

Dotterbolaget AlphaHelix Technologies har 
framförallt arbetat med distributörer för 
koncernens egna produkter. Också detta ar-
bete har tagit längre tid än planerat. Förvisso 
finns nu en mycket bra bas för framtiden 
men intäkterna har dröjt. Försäljningen av 
vätskehanteringsroboten Rob™ är nu igång 

och bolaget hoppas att distributörerna suc-
cessivt skall våga hålla ordentliga lager. Hit-
tills har det varit ett stort antal testaffärer 
med bara 1-2 robotar. Utfallet har dock varit 
mycket tillfredsställande; med nöjda slutan-
vändare.   

Bugscreener™ genererar fortsatt goda intäk-
ter till koncernen; men bara en bråkdel av 
vad som förväntats. Säljcyklerna är mycket 
långa men säljarbete pågår i ett tiotal länder. 
Bugscreener™ marknadsförs dels via distri-
butörer; dels direkt mot diagnostiska labora-
torier. Ett mycket intressant område är djur-
hållningen; där framförallt Danmark visat 
stort intresse för Bugscreener™ . 

HÄNDELSER EFTER PERIODEN 

Försäljningen återgick till mer normala ni-
våer under januari.  
 
Styrelsen och VD Peter Herte nådde en över-
enskommelse som gick ut på att Herte läm-
nade alla sina funktioner i bolaget; med ome-
delbar verkan. Tidigare VD Mattias Molin 
återgick i rollen som VD och koncernchef 
fram till ordinarie stämma i maj. Bolaget be-
lastas inte med några extra kostnader i sam-
band med VD-bytet.  

AKTIEN 

Bolagets aktie har minskat i kurs under peri-
oden; den har också tappat sitt tidigare golv 
på 1,10. Volaliteten är fortsatt hög. Minsta 
dagshandelsvolym har minskat under peri-
oden. Bolagets egna finansiella risk har ökat 
något. Sammantaget gör detta att såväl kurs- 
som likviditetsrisken ökat något. Antalet 
ägare har ökat något under perioden. 
 
Bolaget är noterat på AktieTorget och har ca 
1 300 aktieägare.  
 
Kortnamn: ALPH 
ISIN-kod: SE0000885501 
Antal aktier: 52 832 418 
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VERKSAMHETEN 

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är mo-
derbolag till de helägda bolagen Techtum 
Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I mo-
derbolaget finns bolagets patenterade tek-
nologi avseende superkonvektion. Tekniken 
möjliggör identifiering av virus och bakterier 
snabbare och känsligare än annan teknologi 
på marknaden. Den operativa rörelsen ligger 
i huvudsak i dotterbolagen.  
 
Techtum Lab är sedan över 40 år en etable-
rad distributör i Sverige och Norden. Man 
säljer utrustning för PCR/QPCR och NGS 
samt vätskehantering/lagring med tillhö-
rande förbrukningsmaterial.  
 
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar 
och säljer egna produkter och system via dis-
tributörer inom PCR/QPCR-tekniken; base-
rat bland annat på befintliga patent i moder-
bolaget. 
 

PRODUKTER 

Techtums produkter för PCR/QPCR/NGS 
kännetecknas av förbättrade resultat och 
kostnadseffektivitet för användarna.  
 
AlphaHelix Technologies tillverkar Rob™ 
som är en vätskerobot inriktad på automa-
tisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för 
forskning eller klinisk verksamhet. αAmp är 
en PCR-maskin för en begränsad del av 
marknaden och vänder sig till de som efter-
frågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-
instrument. AlphaHelix säljer också en platt-
form för detektion av multiresistenta bakte-
rier; BugScreener™. 
 

NÄRSTÅENDE 

Inga transaktioner mellan AlphaHelix och 
närstående har ägt rum som väsentligen kan 
påverka bolagets resultat och finansiell ställ-
ning.  

 

INSYNSPERSONER 

Bland registrerade insynspersoner har ne-
dan förändringar i aktieinnehav anmälts se-
dan årsskiftet. 
 

Insynsperson    Aktieinnehav  

 2017-12-31 2016-12-31 
LabKompaniet* 27 831 490 27 831 490 
Mattias Molin** 0 108 694 

    
* Insynspersonerna: Mikael Havsjö äger 50%, 
Håkan Evefors äger 25% och Ulrica Karlsson 
äger 25% av detta bolag. 
** Mattias Molin äger 860.000 teckningsopt-
ioner. 
 

NÄSTA RAPPORT  

Delårsrapport för Q1 2018 publiceras 2018-
04-26. 
 

STÄMMA 

Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka 
den 22:e maj, 2018. Styrelsen föreslår att 
ingen utdelning lämnas för 2017. 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet 
med Aktietorgets regler. Denna rapport upp-
rättas i enlighet med K3. Likvida medel defi-
nieras som kassa och bank minus checkkre-
dit. Rapporten har inte granskats av bolagets 
revisorer. 
 
Nacka i februari  2018 
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)  
Styrelsen 
 
För ytterligare information kontakta: 
Mattias Molin, VD, 070 8 970 790 
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Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK) 
 2017-12-31 2016-12-31 

Mat. Anläggningstillgångar 1 281 1 052 
Fin. Anläggningstillgångar 38 75 
Lager 5 261 5 116 
Kundfordringar 3 591 7 620 
Övriga omsättningstillgångar 347 403 
Kassa och bank 135 1 168 

Summa tillgångar 10 653 15 405 
   
Eget Kapital 3 841 4 689 
Långfristiga skulder 425 725 
Kortfristiga skulder 6 387 9 991 

Summa eget kapital och skulder 10 653 15 405 
 
Ställda säkerheter                                                 

 
3 400 

 
3 400 

   

 
 

Nyckeltal 
 2017 2016 

Soliditet, % 36 30 
Antal aktier 52 832 418 52 832 418 
Resultat per aktie SEK -0,01 0,02 
Medeltal anställda 8 10 

  

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK) 
 Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016 

Intäkter 6 015 8 692 23 511 27 008 
Rörelsekostnader -6 676 -8 393 -23 619 -25 311 
Utvecklingskostnader 0 0   
Avskrivningar -79 -190 -482 -575 

EBIT -740 109 -591 1 122 
Finansiella poster -61 -30 -134 -186 

EBT -801 79 -725 936 
Skatt -42 -15 -42 -17 

Resultat efter skatt -843 64 -766 919 
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Koncernens kassaflödesanalys 

 2017 2016 
Resultat efter finansiella poster -725 936 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   
    Avskrivningar och nedskrivningar 482 575 
   Övriga poster 450  
Skatt 12 17 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 195 1 528 
Förändring av rörelsekapital   
    Förändring av varulager -867 201 
    Förändring av fordringar 3952 -2 008 
    Förändring av kortfristiga skulder -3336 2 574 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -57 2 295 
   
Investeringsverksamheten   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -729 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 215 130 
Förvärv av verksamhet 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -514 130 
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 0 0 
Emissionskostnader 0 0 
Upptagna lån 0 300 
Amorteringar av lån -220 -2 326 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -220 -2 026 
   
Årets kassaflöde -790 399 
Likvida medel vid årets början -532 -931 
Likvida medel vid årets slut -1 322 -532 
   
   
Erhållen ränta uppgår till 14 7 
Betald ränta uppgår till -97 -193 
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Balansräkning i sammandrag  - Moderbolaget  (kSEK) 

 
 2017-12-31 2016-12-31 

Immat.anläggningstillgångar 0 0 
Mat. Anläggningstillgångar   
Fin. Anläggningstillgångar 6 993 6 993 
Lager   
Kundfordringar   
Övriga omsättningstillgångar 2 673 2 721 
Kassa och bank 3 11 

Summa tillgångar 9 670 9 725 
   
Eget Kapital 9 003 9 542 
Långfristiga skulder   
Kortfristiga skulder 666 183 

Summa eget kapital och skul-
der 

9 670 9 725 

 

Nyckeltal 
 2017 2016 

Soliditet, % 93 98 
Antal aktier 52 832 418 52 832 418 
Resultat per aktie SEK -0,01 0,02 

 

 
 
Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyl-
digt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e februari 2018. 
 

Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK) 

 Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016 

Intäkter 100 200 200 201 
Rörelsekostnader -441 -299 -1 329 -1 155 
Avskrivningar     

EBIT -341 -299 -1 129 -954 
Finansiella poster     

EBT -341 -299 -1 129 -954 
Koncernbidrag 590 1 833 590 1 833 

Skatt  - -  

Resultat efter skatt 1 734 1 734 -539 879 


