
 

 
DELÅRSRAPPORT 
Januari-mars 2021 
 
 
Koncern 1 januari - 31 mars 2021 

• Nettoomsättning 9 462 kSEK (6 327 kSEK) 
• Resultat efter skatt 1 612 kSEK (837 kSEK)  
• Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,02 SEK) 
• Soliditet 37 % (26 %) 
• Kassaflöde 518 (285) 

 
 
Moderbolag 1 januari – 31 mars  2021 

• Nettoomsättning 50 kSEK (50 kSEK) 
• Resultat efter skatt uppgick till -84 kSEK (-179 kSEK) 
• Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,00 SEK) 
• Soliditet 98 % (73%) 

 
 
 
Siffrorna inom parentes gäller föregående år.  
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information. 
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FORTSATT STARK UTVECKLING 
Första kvartalet 2021 var ett av det starkaste 
kvartalet någonsin i koncernens historia. 
Omsättning ökade med starka 50% jämfört 
med första kvartalet 2020. Koncernens vinst 
ökade med 93%. Koncernens marginal var 
goda 19% under perioden med en brutto-
marginalen på 39%. Omsättningsökningen 
bör också ställas i perspektivet att första 
kvartalet 2020 var koncernens starkaste 
kvartalet under 2020, delvis beroende på en 
större order.  
 
Det är dotterbolaget Techtum som i 
huvudsak står för omsättningsökningen. 
Majoriteten av agenturerna haft positiv 
utveckling under perioden även om 
produkter för covid diagnostik står för en 
god del av omsättningsökningen. Ett 
betydande antal laboratorier och lärosäten 
har haft begränsad laboratorieverksamhet 
under perioden varför det är extra positivt 
med bibehållen eller ökad omsättning.  
 
AIGS (Automated Integrated Genedetection 
System) instrumenten har haft god 
omsättning, Förbrukningen av kit uppvisar 
en stark och kontinuerlig ökning under 
perioden. Kunderna förväntar sig att behovet 
av PCR tester för resecertifikat fortsätter och 
att det fortsatt kommer att krävas även när 
vaccineringen är slutförd. Eftersom AIGS 
instrumenten kan användas för annan 
human diagnostik än covid-19 samt har ett 
brett program för husdjursdiagnostik så ser 
vi god potential även om covid-19 
diagnostiken minskar. Techtum har också 
fungerat som total leverantör för 
diagnostiska lab där AIGS inte ingår. Där ser 
vi också positivt på framtida utveckling.  
 
Techtum har under hela pandemin klarat att 
hålla sina leveransåtaganden. Det har i sin 
tur lett till att fler och fler kunder valt 
Techtum som leverantörer för att säkra sin 
verksamhet. Anledningen till att vi lyckats 
hålla våra leveransåtaganden beror i 

huvudsak på den erfarenhet och kontaktnät 
som ledningen fått efter 35 år i branschen.  
 
Intäkterna från BugScreener™ har varit 
konstant under perioden. Tyvärr så har 
sjukhusens avdelningar som spårar  
multiresistenta bakterier lagt alla resurser 
till covid-19 diagnostik varför inga nya 
system installerats under perioden.  
BugScreener™  har behov av att CE IVD 
certifieras samt kompletteras med detektion 
av fler tarmpatogena bakterier för att möte 
marknadens krav och bredda kundbasen. 
Bolaget har under perioden utvärderat 
potentiellt framkomliga vägar för en sådan 
utveckling. 
 
HÄNDELSER EFTER PERIODEN 
Den goda försäljningsökningen har fortsatt 
under april. Vi ser samma utveckling som 
under första kvartalet. Covid-19 diagnostik 
står för en stor del av omsättningsökningen 
samtidigt som huvuddelen av agenturerna 
också har ökad omsättning.  
 
Vidareutvecklingen av Genapsys NGS system 
har försenats rejält på grund av pandemin. 
Den kapacitetsökning med viktiga 
uppdateringar som beräknades vara klar 
under Q2, 2020, ska enligt uppgift vara klar i 
juni. Vi har stora förhoppningar om ett gott 
bidrag till omsättningen under hösten. 
 
AlphaHelix styrelse har under perioden 
arbetat fram och sjösatt en strategi för att 
expandera diagnostik- och laboratorie-
försäljningen i Norden. Initialt har en erfaren 
diagnostikförsäljare anställts. Vidare har 
bolaget också lyckats få distributionsrätt i 
Norden för agenturer som bolaget redan 
marknadsför i Sverige. Förhandlingar om 
distribution i Norden förs för tillfället med 
ett flertal diagnostik tillverkare för att stärka 
den Nordiska produktportföljen.   
 



 
 
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) 
Västra Finnbodavägen 4B 
131 30 Nacka 
Tel +46 (0)862 67 600 

 
www.alphahelix.com 

     

AKTIEN 
Bolagets aktiekurs har varit något mer stabil 
under perioden. Det beror delvis på 
förbättrad kommunikation med 
aktiemarknaden som enklare kan följa 
bolagets utveckling. Minsta dagshandels-
volym är fortfarande låg. Bolagets egna 
finansiella risk har minskat med ökad vinst. 
Sammantaget gör detta att kursrisken 
minskat något medan likviditetsrisken 
minskat markant.  
 
Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market 
och har ca 1 300 aktieägare.  
 
Kortnamn: ALPH 
ISIN-kod: SE0000885501 
Antal aktier: 52 832 418 
 

VERKSAMHETEN 
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är 
moderbolag till de helägda bolagen Techtum 
Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I 
moderbolaget finns bolagets patenterade 
teknologi avseende superkonvektion som 
möjliggör identifiering av virus och bakterier 
snabbare med bibehållen känslighet än 
annan teknologi på marknaden. Den 
operativa rörelsen ligger i huvudsak i 
dotterbolagen.  
 
Techtum Lab är sedan över 40 år en 
etablerad distributör i Sverige och Norden. 
Man säljer utrustning och förbrukning för 
diagnostik, PCR, QPCR, NGS samt 
vätskehantering och biobanklagring med 
tillhörande förbrukningsmaterial.  
 
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar 
och säljer egna produkter via distributörer 
inom PCR/QPCR-tekniken baserat bland 
annat på befintliga patent i moderbolaget. 
 
PRODUKTER 
Techtums sortiment inom diagnostik, PCR, 
QPCR och NGS kännetecknas av förbättrade  

 
 
resultat och kostnadseffektivitet för 
användarna. Man säljer även avancerade 
system till forskning, diagnostiska 
laboratorier och biobanker.  
 
AlphaHelix Technologies säljer en plattform 
för detektion av multiresistenta bakterier; 
BugScreener™. Man tillverkar och säljer 
Rob™ som är en vätskerobot inriktad på 
automatisk uppsättning av PCR/QPCR 
reaktioner för forskning eller klinisk 
verksamhet.  
 
NÄRSTÅENDE 
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och 
närstående har ägt rum som väsentligen kan 
påverka bolagets resultat och finansiell 
ställning. 
 
INSYNSPERSONERNAS INNEHAV 
Bland registrerade insynspersoner har 
nedan förändringar i aktieinnehav anmälts 
sedan årsskiftet. 

Insynsperson    Aktieinnehav  

 2021-03-31 2020-12-31 
Labkompaniet* 20 873 618 20 873 618 
Active Healthtech** 3 478 936 3 478 936 

   * Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica 
Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i 
detta bolag. 
** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 
100% av rösterna i detta bolag. 
 
NÄSTA RAPPORT  
Delårsrapport för Q2 publiceras 2021-08-12.  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet 
med Spotlight Stock Markets regler. 
 
Ledningen har valt att kostnadsföra alla 
utvecklingskostnader löpande. Inga 
immateriella tillgångar gynnar eget kapital. 
Detta skall tas i beaktande vid eventuella 
jämförelser. 
 
Denna rapport upprättas i enlighet med K3. 
Rapporten har inte granskats av bolagets 
revisorer. 
 
Nacka i april 2021 
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)  
Styrelsen 
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Balansräkning i sammandrag  - koncern  (kSEK) 
 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 
Immateriella 
anläggningstillgångar 

0 0 0 

Materiella 
anläggningstillgångar 

33 428 93 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

0 39 0 

Lager 5 723 3 400 4 850 
Kundfordringar 3 959 4 008 3 067 
Övriga omsättningstillgångar 697 763 472 
Kassa och bank 1 938 190 1 420 
Summa tillgångar 12 350 8 827 9 902 
    
Eget Kapital 4611 2 330 2 999 
Avsättningar 0 -729 0 
Långfristiga skulder 825 0 900 
Kortfristiga skulder 6 914 7 226 6 003 
Summa eget kapital och 
skulder 

12 350 8 827 9 902 

 
Ställda säkerheter                                                 

 
3 400 

 
3 400 

 
3 400 

 
 

Nyckeltal 
 Q1 2021 Q1 2020 2020 
Soliditet, % 37 26 30 
Antal aktier 52 832 418 52 832 418 52 832 418 
Resultat per aktie SEK 0,03 0,02 0,03 
Medeltal anställda 7 9 8 

 
 

Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK) 

 Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020 

Nettoomsättning 9 463 6 327 23 525 
Summa intäkter 9 703 6 383 23 712 
Rörelsekostnader -8 044 -5 454 -21 952 
Avskrivningar -35 -72 -211 
Rörelseresultat 1 624 856 -1 549 
Finansiella poster netto -12 -19 -28 
Resultat efter finansiella 
poster 

1 612 837  -1 521 

Skatt - - -7 
Resultat efter skatt     1 612     837 -1 513 
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Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt 
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22:e april 2021. 
 
 

Resultaträkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)  
 

Q1 2021 Q1 2020 2020 

Nettoomsättning 50 50 200 
Övriga intäkter    
Summa intäkter 50 50 200 
Rörelsekostnader -134 -229 -971 
Avskrivning 
anläggningstillgångar 

   

Rörelseresultat -84 -179 -771 
Finansiella poster netto 0 0 0 
Resultat efter finansiella 
poster 

-84  -179 1 489 

Skatt 0 0 0 
Resultat efter skatt -84 -179 1 489 
    

Balansräkning i sammandrag  - moderbolaget (kSEK)  
 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 

Immateriella 
anläggningstillgångar 

 0 0 

Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 
Finansiella anläggningstillgångar 6 993 6 993 6 993 
Lager 0 0 0 
Kundfordringar 0 0 0 
Övriga omsättningstillgångar 1126 1 321 1 341 
Kassa och bank 224 27 107 
Summa tillgångar 8 343 8 342 8441 
    
Eget Kapital 8 142 6 123 8 225 
Långfristiga skulder 0 0 0 
Kortfristiga skulder 201 2 219 216 
Summa eget kapital och 
skulder 

  8 343 8 342 8 441 
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