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BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 

Biohit Oyj Osavuosikatsaus 20.8.2015 klo 9:30 paikallista aikaa (EEST) 

 

YHTEENVETO 

Tammi-kesäkuu / H1 2015 

• Liikevaihto kasvoi 72,4 % vertailukaudesta H1/2014 

• Liikevaihto 3,5 milj. euroa (2,0 milj. euroa) 

• Liiketulos, jatkuvat toiminnot -1,5 milj. euroa (-2,4 milj. euroa) 

• Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -1,4 milj. euroa (-2,3 milj. euroa) 

• Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot 0,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa) 

• Katsauskauden tulos yhteensä -1,4 milj. euroa (1,0 milj. euroa) 

• Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 88,2 % (90,1 %) 

• Omavaraisuusaste 84,7 % (84,7 %) 

Huhti-kesäkuu / Q2 2015 

• Liikevaihto kasvoi 109,8 % vertailukaudesta Q2/2014 

• Liikevaihto 2,3 milj. euroa (1,1 milj. euroa) 

• Liiketulos, jatkuvat toiminnot -0,5 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) 

• Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot -0,4 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) 

• Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa) 

• Katsauskauden tulos yhteensä -0,4 milj. euroa (-1,3 milj. euroa) 

• Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 89,3 % (89,5 %) 

• Omavaraisuusaste 84,7 % (84,7 %)    
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TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA: 

”Katsauskaudella liikevaihdon kehitys jatkui kasvu-

uralla ja tulos parani vertailukauteen nähden. Biohit 

Oyj:n liiketoiminnan kehittämisen painopisteenä 

kuluvan vuoden toisella neljänneksellä olivat 

palvelumyynnin kasvattaminen, kansainvälisen 

jakelijaverkoston laajentaminen, ja partnereiden 

tukeminen mm. tuoterekisteröintejä edistämällä. 

Tämän lisäksi olemme jatkaneet suunnitellusti 

työtämme sekä hoitokäytäntöjen (ml. 

syöpäseulonnat) parantamisen edistämiseksi että 

asetaldehyditietoisuuden levittämiseksi. 

Avainasemassa ovat olleet viimeisimpien 

kansainvälisten ja kotimaisten tutkimustulosten 

hyödyntäminen ja tuotteidemme tunnettavuuden 

kasvattaminen. 

Euroopan parlamentin Ympäristö, kansanterveys ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) 

esitys hyväksyttiin toukokuussa 2015. Esitys sisältää 

asetaldehydiä koskevat avaintekijät. Esityksessä Euroopan parlamentti kehottaa komissiota 

pyytämään välittömästi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) arvioimaan uudelleen 

asetaldehydin käyttöä aromiaineena alkoholijuomissa ja alkoholittomissa juomissa. 

Toukokuussa solmimme Suomessa pikatestit kattavan jakelijasopimuksen Mekalasi Oy:n kanssa. 

Tämän lisäksi laajensimme kesäkuussa Acetium-imeskelytablettien jakelua Suomessa 

hammashoidon puolelle, aloittamalla yhteistyön Hammasväline Oy:n kanssa. Acetium-

imeskelytabletit Hammasvälineelle toimittaa suomalainen Oriola Oy. Biohit Oyj:n ja Oriola Oy:n 

solmima kaikki Acetium-valmisteet kattava jakelijasopimus astui voimaan 1.6.2015. 

Kansainvälisillä markkinoilla laajensimme huhtikuussa yhteistyötämme venäläisen jakelijamme 

Melonin kanssa kattamaan myös jakelun Kazakstaniin. Toukokuussa Biohit Oyj ja El-Alawia Medical 

Agencies solmivat diagnostiikkaa koskevan jakelusopimuksen Sudaniin. Kesäkuussa laajensimme 

serbialaisen jakelijamme Biohemedin kanssa yhteistyömme kattamaan diagnostiikkaa koskevan 

jakelun Serbiassa, Bosnia-Herzegovinassa ja Montenegrossa. Samassa kuussa nimitimme LS 

Pharman Acetium-kumppaniksemme Italiassa.  

GastroPanelin tavaramerkki rekisteröitiin toukokuussa Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi katsauskauden 

aikana, asetaldehydiä sitovien tuotteiden euraasialainen patentti astui voimaan Armeniassa, 

Azerbaidzanissa, Valko-Venäjällä, Kirgisiassa, Kazakstanissa, Moldovassa, Venäjällä, Tadzikistanissa 

ja Turkmenistanissa.  
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Katsauskauden jälkeen heinäkuussa valmistui Acetium-kapselin rekisteröinti Kiinassa, jossa 

kumppanimme GrandPharma aloittaa Kiinassa Acetium-kapseleiden myynnin tuotenimellä Shubang 

vuoden loppuun mennessä. Katsauskauden jälkeen solmimme myös jakelijasopimuksen 

portugalilaisen Ariumin kanssa. Sopimus astui voimaan heinäkuussa ja se kattaa diagnostisten 

tuotteiden jakelun Portugalissa.  

Katsauskauden jälkeen tiedotimme Kiinassa aloitettavista kahdesta mahasyövän riskin 

seulontatutkimuksesta, joissa seulontoihin käytetään Biohit Oyj:n GastroPanel-tutkimusta.  

Ensimmäinen seulontatutkimus on Clinical Research Center for Digestive Diseasesin (Changain 

sairaala) projekti, jota rahoittaa Kiinan tieteen ja teknologian ministeriö. Ministeriö toimii varhaisen 

mahasyövän riskin seulonnan monikeskustutkimuksen järjestäjänä. Tutkimuksella seulotaan 

vähintään 20 000 ihmistä noin 50 sairaalassa. Seulontojen on määrä alkaa vuonna 2015 ja päättyä 

joulukuussa 2016. 

Toisen tutkimuksen järjestää Kiinalainen terveyssäätiö, China Health Promotion Foundation, 

kiinalaisissa terveyskeskuksissa. Säätiö on yksityinen organisaatio, jota johtaa Kiinan 

terveysministeriö. Tutkimuksessa seulotaan noin puoli miljoonaa oireetonta 40–80-vuotiasta 

henkilöä. Näytteiden kerääminen on alkanut kesällä 2015. 

Kiinaan toimitetut GastroPanel testit vaikuttivat katsauskauden liikevaihtoon positiivisesti.” 

 

  



 

  

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015 

5 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT    

  4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 

Liikevaihto, MEUR 2,3 1,1 3,5 2,0 

Liikevoitto/ -tappio,  

jatkuvat toiminnot MEUR 
-0,5 -1,3 -1,5 -2,4 

Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -0,4 -1,2 -1,3 -2,2 

Katsauskauden voitto/tappio,  

jatkuvat toiminnot MEUR 
-0,4 -1,3 -1,4 -2,3 

Katsauskauden voitto / tappio,  

lopetetut toiminnot MEUR 
  0,0   3,3 

Katsauskauden voitto/tappio, MEUR -0,4 -1,3 -1,4 1,0 

Henkilöstö keskimäärin 57 49 53 47 

Henkilöstö kauden lopussa 58 49 58 49 

Omavaraisuusaste % 84,7 % 84,7 % 84,7 % 84,7 % 

Tulos / Osake, jatkuvat toiminnot EUR -0,03 -0,09 -0,10 -0,17 

Tulos / Osake, lopetetut toiminnot. 

laimennettu EUR 
      0,23 

Oma pääoma / Osake, EUR 0,82 1,03 0,82 1,03 

Kaikkien osakkeiden keskimääräinen 

lukumäärä kaudella 
14 268 093 13 857 241 14 201 454 13 834 958 

Osakkeiden lukumäärä  

kauden lopussa 
14 315 593 13 985 593 14 315 593 13 985 593 

 

RAPORTOINTI 

Yhtiön tuoteportfolio koostuu diagnostisista testeistä, asetaldehydiä sitovista tuotteista sekä 

monoklonaalisista vasta-aineista. Yhtiö luokittelee koko tuoteportfolion yhteen segmenttiin. 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Tammi-kesäkuu 

Liikevaihto kasvoi 72,4 % vertailukaudesta 1-6/2014. Katsauskauden liikevaihtoa kasvatti seulontatutkimuksia 

varten toimitetut lähetykset Kiinaan.  

Jatkuvien toimintojen liiketappio oli -1,5 milj. euroa (-2,4 milj. euroa 1-6/2014). Jatkuvien toimintojen 

katsauskauden tulos oli -1,4 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). 

Lopetettujen toimintojen tulos oli 0,0 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Nesteannosteluliiketoiminnan kaupan 

yhteydessä loppuvuonna 2011 myyntivoitosta jätettiin tulouttamatta 3,5 milj. euroa johtuen kaupan 

sopimusehdoista ja muista vielä avoimista kauppaan liittyvistä seikoista, mikä tuloutettiin 31.3.2014 kun 

kauppa saatettiin päätökseen.  

Katsauskauden tulos yhteensä oli -1,4 milj. euroa (1,0 milj. euroa). 



 

  

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015 

6 

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liiketulos 

  4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 1-12/2014 

Liikevaihto MEUR 2,3 1,1 1,2 3,5 2,0 1,5 4,4 

Muutos edelliseen 

vuoteen nähden, % 
109,8 %     72,4 %       

Liiketulos, jatkuvat 

toiminnot MEUR 
-0,5 -1,3 0,8 -1,5 -2,4 0,9 -4,5 

Muutos edelliseen 

vuoteen nähden, % 
63,7 %     39,5 %       

Liiketulos, % 

liikevaihdosta 
-20 % -113 %   -41 % -118 %   -103 % 

 

TASE 

Taseen loppusumma 30.6.2015 oli 13,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa 31.12.2014) ja omavaraisuusaste 84,7 % 

(31.12.2014 87,5 %).  

 

RAHOITUS 

Yhtiön rahoitusasema on hyvä ja se mahdollistaa panostuksen kansainvälisen jakelijaverkoston 

rakentamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen.  

Yhtiön rahoitusvarat olivat katsauskauden päättyessä 9,0 milj. euroa (31.12.2014 10,4 miljoonaa euroa). 

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 

Liiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminta on edelleen keskittynyt innovaatioihin, sekä tuotteiden 

kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä 

alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. Kehittämismenoja ei ole aktivoitu. Tutkimus- ja 

kehitystoiminnan menot olivat katsauskaudella 1-6/2015 1,1 milj. euroa (1,0 milj. euroa). 

Kotimaassa tutkimustoiminnassa käynnissä ovat edelleen tupakoinnin lopettamiseen tähtäävä tutkimus 

(tutkimusvalmisteena Acetium®-imeskelytabletti) sekä kaksi migreenityyppisten päänsärkykohtausten 

estämiseen tähtäävää tutkimusta (tutkimusvalmisteena Acetium®-kapseli).  

Uuden yhtenäistetyn GastroPanel-testin kehitys on saatu valmiiksi ja uuden testin ensimmäisen kliinisen 

varmennustutkimuksen (100 potilasta) tulokset ovat parhaillaan analysoitavana. Laajempi, 1000 potilaan 

aineistolla tehtävä tutkimus Oulun yliopistollisen keskussairaalan gastroenterologian klinikassa on saanut 

Eettisen toimikunnan hyväksynnän.   
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Acetium®-kapselin asetaldehydiä sitovia ominaisuuksia on tutkittu Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa, 

joka omalta osaltaan vahvistaa aiempia tieteellisiä tuloksia. Tutkimuksissa todettiin, että Acetium® sitoo 

ryhmän I karsinogeenisen asetaldehydin 60–80 prosenttisesti ja muodostaa sen kanssa harmittoman 

elimistöstä poistuvan MTCA yhdisteen.  Ruotsin tutkimuksen raportti on parhaillaan tutkimusryhmän 

jäsenten tarkastettavana. 

Vuodenvaihteessa valmistuneen ColonView-vertailututkimuksen tulokset julkaistiin Anticancer Research – 

lehden toukokuun numerossa. Tulosten perusteella ColonView-testi ylittää jopa parhaiden tällä hetkellä 

markkinoilla olevien FIT testien kliinisen suorituskyvyn sekä herkkyyden että tarkkuuden suhteen. 

Vastaavanlainen vertailututkimus suuremmalla potilasaineistolla on edennyt yli puolivälin Barretoksen 

syöpäsairaalassa Brasiliassa.  

Katsauskauden aikana toteutettiin vanhusväestöön kohdennettu GastroPanel testaus ja B12-

vitamiinimääritys piilevän B12-vitamiinipuutoksen ja sen syiden (atrofinen gastriitti) yleisyyden 

selvittämiseksi yli 75-vuotiailla. Tulokset ovat parhaillaan analysoitavina ja niiden valmistuttua saadaan 

ensimmäisen kerran konkreettista tietoa siitä, kuinka yleinen on vanhuusiän piilevä B12- vitamiinipuutos, 

johon liittyvät vakavat komplikaatiot ovat asianmukaisella substituutiohoidolla pääosin estettävissä. 

 

INVESTOINNIT 

Katsauskaudella 1-6/2015 bruttoinvestoinnit olivat 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa), joista toisen 

vuosineljänneksen osuus oli 0,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa).  

 

HENKILÖSTÖ 

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella 4-6/2015 keskimäärin 57 (49), joista emoyhtiön 

palveluksessa oli 49 (40) ja tytäryritysten 8 (9). Henkilömäärän kasvu oli väliaikainen ja johtui osa-aikaisesta 

aputyövoimasta tuotannossa ja palvelumyynnin näytteenotossa. Katsauskauden jälkeen henkilömäärä on 

palautunut lähelle vertailukauden lukua. 

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Yhtiön keskeiset riskitekijät liittyvät liiketoiminnan kasvun vaatimiin panostuksiin. Näitä riskitekijöitä ovat 

muun muassa onnistuminen kliinisissä tutkimuksissa, uusien markkina-alueiden ja jakelukanavien valinnassa 

ja kehittämisessä, henkilörekrytoinneissa, rekisteröintiprosesseissa ja tuotteiden hinnoittelussa sekä 

seulontaohjelmien etenemiseen vaikuttavat poliittiset päätöksentekoon liittyvät riskit. Lähiajan riskitekijöissä 

keskeistä on uusien markkina-alueiden valinnan onnistuminen ja niille laajenemisen ajoitus sekä tuotteiden 

saama vastaanotto. Kansainvälisen politiikan viime aikoina lisääntyneet epävarmuustekijät saattavat 

vaikuttaa liiketoimintaan epäsuotuisasti. 
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Tuotteiden rekisteröintiprosessin kesto vaihtelee markkina-alueittain. Tästä johtuen ei voida tarkkaan 

arvioida kuinka paljon viranomaisten käsittelyaikaa kuluu ennen kun rekisteröinnit näillä alueilla on saatu 

päätökseen ja myynti voi alkaa. 

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman 

menettämisen riskillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. 

Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien 

kesken. Yhtiö käyttää vähintään kahta kumppania sijoitustoiminnassaan. 

Liiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu. Yhtiö ei ole merkittävästi riippuvainen yksittäisistä 

asiakkaista tai projektitoimituksista. Poikkeuksen tekee Kiinan GastroPanel-myynti, joka on nykyisellään 

Biohitille erityisen merkittävä. Suurin osa yhtiön liiketoiminnasta on euromääräistä. 

 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT 

Suosituksia mahasyöpäriskin toteamiseen ja syövän esiasteiden seurantaan 

Huhtikuussa julkaisimme suosituksia mahasyöpäriskin toteamiseen. Mahasyöpä, johon vuosittain sairastuu 

600–700 suomalaista, täyttää syöpäseulonnan edellytykset, koska tauti on riittävän yleinen, sen esiasteet ja 

riskitekijät tunnetaan ja ne löytämällä voi olla mahdollista estää syövän kehittyminen. 

    

Asetaldehydi – mahasyövän merkittävin patofysiologinen tekijä 
Japanilais-suomalaistutkimuksen tulokset on julkaistu PLOS ONE - julkaisusarjassa 

Huhtikuussa 2015 julkaistussa japanilais-suomalaisessa yhteistyötutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä 

kertaa, että geenimutaatiosta johtuva puutteellinen kyky poistaa asetaldehydiä (ALDH2-puute) johtaa 

mahalaukun limakalvon huomattavasti lisääntyneeseen (5,6-kertaiseen) altistumiseen asetaldehydille, 

mahalaukkuun annetun alkoholiannoksen jälkeen. Tutkimuksessa osoitettiin myös, että Biohitin Acetium-

kapseli (100mg x 2) poistaa 60 % mahanesteeseen alkoholista muodostuvasta asetaldehydistä ja että 

kapselien vaikutus jatkuu koko kaksi tuntia kestäneen seuranta-ajan. 

    

Asetaldehydin turvallisuuskysymykset 

Euroopan parlamentin Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI) vaati 

huhtikuussa Euroopan komissiota ehdottamaan uutta EU-strategiaa alkoholin terveyshaittojen torjumiseksi. 

Päätöslauselma painottaa alkoholijuomien paremman etikettimerkinnän, mukaan lukien ainesosien ja 

ravintosisällön, tärkeyttä. Valiokunta on vaatinut uuden EU:n alkoholistrategian laatimista vuosien 2016–

2022 aikana.    

    

Biohit Oyj:n Acetium®-imeskelytableteille ja -kapseleille on myönnetty Avainlippu-tunnus 

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Biohit Oyj:n Acetium®-kapseleille ja -imeskelytableteille Avainlippu-

tunnuksen, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa. 



 

  

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2015 

9 

Vaivatonta tarkkuutta Biohitin pikatestilukijalla 

Katsauskauden aikana, Biohit julkaisi tarkan ja helppokäyttöisen Biohitin pikatestilukijan, joka mahdollistaa 

Biohit ColonView-pikatestin ja Biohit Keliakiapikatestin tehokkaan käytön point-of-care ympäristössä. 

Pikatestinlukija sopii erityisesti liikkuville yksiköille sen vankan rakenteensa ja sähkövirrasta 

riippumattomuutensa (ladattavat akut) ansiosta. Lukijan muistikortti mahdollistaa tietojen tallentamisen 

ja laite voidaan liittää sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmiin (HIS/LIS). 

    

Varsinainen yhtiökokous 

Biohit Oyj:n maanantaina 20.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja 

konsernitilinpäätöksen vuodelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Osingonmaksu 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden tulos kirjataan 

voitto- ja tappiotilille ja että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta. Tilikauden tappio 550 514,94 euroa 

siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. 

 

Hallituksen jäsenet 

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen 

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Osmo Suovaniemi, 

professori Mikko Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti, DI Seppo Luode ja toimitus-johtaja Franco Aiolfi sekä 

uutena jäsenenä valtiotieteen maisteri Janina Andersson. Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen 

puheenjohtajalle maksetaan 1 600 euron suuruinen kokouspalkkio ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron 

suuruinen kokouspalkkio. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Osmo Suovaniemen. 

 

Tilintarkastajan valinta 

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena 

tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen   

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että sen 13 § 

poistetaan. 

Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien 

nähtävänä yhtiön internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat. 

    

Biohit Oyj:n hallituksen järjestäytyminen 

Biohit Oyj:n hallitus valitsi huhtikuussa pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Osmo 

Suovaniemen. 
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Mekalasi Oy Biohitin pikatestien jakelijaksi Suomessa 

Biohit Oyj ja Mekalasi Oy ovat sopineet, että Mekalasi Oy toimii Biohit Oyj:n pikatestien jakelijana Suomessa. 

Sopimus astui voimaan heti. 

    

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota pyytämään välittömästi Euroopan 
elintarviketeollisuusviranomaisia (EFSA) arvioimaan uudelleen asetaldehydin käytön 

Euroopan parlamentin Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) esitys 

hyväksyttiin toukokuussa 2015. Esitys sisältää asetaldehydiä koskevat avaintekijät.  

Euroopan parlamentti kehottaa komissiota pyytämään välittömästi Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaista (EFSA) arvioimaan uudelleen asetaldehydin käyttöä aromiaineena 

alkoholijuomissa ja alkoholittomissa juomissa. 

Euroopan parlamentti vaatii, että komissio laatii välittömästi kertomuksen, joka asetuksen 

(EU) N:o 1169/2011 mukaan oli tehtävä joulukuuhun 2014 mennessä ja jossa arvioidaan, olisiko 

alkoholijuomiin sovellettava tulevaisuudessa ainesosien ja ravintoarvojen ilmoittamista koskevaa vaatimusta; 

katsoo, että kuluttajille olisi ilmoitettava ainesosista ja ravintoarvoista. 

 

Suolistosyövän seulontaan nykyaikainen, kotimainen ratkaisu 

Suolistosyövän seulontatestejä vertailevan kansainvälisen tutkimuksen tulokset valmistuivat ja tutkimuksesta 

kirjoitettu tieteellinen raportti julkaistiin toukokuussa kansainvälisessä Anticancer Research -nimisessä 

syöväntutkimusjulkaisussa. 

    

Biohit Oyj laajentaa Acetium®-imeskelytabletin jakelua hammashoidon puolelle 

Hammasväline Oy otti Acetium®-imeskelytabletit jakeluun, mikä puolestaan lisää hammashoidon 

ammattilaiskentän jakelumahdollisuuksia. Hammasväline kuuluu pohjoiseurooppalaiseen Lifco Dental 

Groupiin, jonka omistaa ruotsalainen Lifco AB. 

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Kiinassa aloitetaan mahasyövän riskin seulontatutkimus 

Kiinassa aloitettiin mahasyövän riskin seulontatutkimus, jossa Biohit Oyj:n GastroPanel-tutkimuksella 

seulotaan vähintään 20 000 ihmistä noin 50 sairaalassa. Seulontojen on määrä alkaa vuonna 2015 ja päättyä 

joulukuussa 2016. 
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Kiinassa alkaa GastroPanelin biomerkkiainetesteillä toteutettava, oireettomien ihmisten 
väestöpohjainen seulontatutkimus, mahasyövän riskin paljastamiseksi 

Kiinalainen terveyssäätiö, China Health Promotion Foundation, järjestää mahasyövän riskin 

seulontatutkimuksen kiinalaisissa terveyskeskuksissa. Säätiö on yksityinen organisaatio, jota johtaa Kiinan 

terveysministeriö. 

Monikeskustutkimus tehdään 50–100 perusterveydenhuollon yksikössä. Noin puolen miljoonan 40–80-

vuotiaan oireettoman henkilön seulonta tehdään GastroPanelin biomerkkiainetesteillä, jotka Biohit Oyj on 

toimittanut. 

 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 

Biohit Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 14 315 593, joista 2 975 500 (2 975 500) kuuluu sarjaan A ja 11 340 

093 (11 010 093) kuuluu sarjaan B. Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä Small 

cap/Terveydenhuolto-ryhmässä tunnuksella BIOBV. 

Koko osakekannan markkina-arvo (olettaen A-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin B-osakkeella) oli 

katsauskauden lopussa 66,3 milj. euroa (85,9 milj. euroa). Osakevaihto katsauskautena oli 10,8 milj. euroa. 

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki  1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 

Ylin kurssi, EUR 7,14 8,17 8,17 

Alin kurssi, EUR 4,55 5,42 4,57 

Keskikurssi, EUR 5,48 6,85 6,35 

Kauden päätöskurssi, EUR 4,63 6,14 4,68 

Kokonaisvaihto, EUR 10 815 222 17 286 862 25 927 811 

Kokonaisvaihto, kpl 1 879 529 2 522 648 4 028 617 

    

Osakkeenomistajat 

Katsauskauden lopussa 30.6.2015 yhtiöllä oli 6 739 osakkeenomistajaa (6 607 omistajaa 30.6.2014). 

Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 78,0 % (78,1 %), yritysten osuus 20,2 % (20,1 %) ja julkisyhteisöjen 

osuus 0,0 % (0,0 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 1,7 % (1,7 %) kaikista 

osakkeista. 

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön 

verkkosivuilta www.biohit.fi/sijoittajat. 

 

LAADINTAPERIAATTEET 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. 

Koko liiketoiminta esitetään yhtenä segmenttinä. Biohit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa 

soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2014.  
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Vuonna 2015 voimaan tulleet standardit tai standarditulkinnat eivät ole aiheuttaneet osavuosikatsauksen 

laadintaperiaatteisin olennaisia muutoksia. Biohit Oyj otti 1.1.2014 käyttöön IFRS10 Konsernitilinpäätös ja 

IFRS11 Yhteisjärjestelyt -standardit. Standardien käyttöönotto vaikutti Biohitin kiinalaisen yhteisyrityksen, 

Biohit Biotech (Hefei) Co. Ltd, kirjanpitokäsittelyyn. Uuden IFRS 10 standardin määrittelemä yhteinen 

määräysvalta ei toteudu katsauskauden päätöshetkellä 30.6.2015 standardin ja osakassopimuksen 

tarkoittamalla tavalla ja täten sijoitusta ei esitetä uusien standardien mukaan taseessa.  

Johdon arvion mukaan IFRS 10 ja osakassopimuksen tarkoittama yhteinen määräysvalta saavutetaan vuoden 

2015 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kun standardin ja osakassopimuksen mukainen määräysvalta 

saavutetaan, yhteisyritys tullaan yhdistelemään Biohitin konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä. 

Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa 

esitetystä summaluvusta. 

Katsauskauden luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

KONSERNITULOSLASKELMA 

MEUR 4-6/2015 4-6/2014 Muutos 1-6/2015 1-6/2014 Muutos 
1-12/ 

2014 

Liikevaihto 2,3 1,1 1,2 3,5 2,0 1,5 4,4 

Hankinnan ja valmistuksen 

kulut 
-1,0 -0,5 -0,6 -1,5 -0,8 -0,7 -1,9 

Bruttokate 1,3 0,6 0,6 2,0 1,2 0,8 2,4 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,2 

Myynnin ja markkinoinnin 

kulut 
-0,6 -0,5 -0,1 -1,2 -1,0 -0,2 -2,1 

Hallinnon kulut -0,5 -0,8 0,3 -1,2 -1,8 0,6 -3,1 

Tutkimus- ja 

kehitystoiminnan kulut 
-0,6 -0,5 0,0 -1,1 -1,0 -0,1 -2,1 

Osuus yhteisyrityksen 

tuloksesta 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Liikevoitto / -tappio, 
jatkuvat toiminnot 

-0,5 -1,3 0,8 -1,5 -2,4 0,9 -4,5 

Rahoitustuotot 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,3 

Rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Osuus pääomaosuusmene-

telmällä käsiteltyjen 

sijoituskohteiden voitosta 

              

Voitto / tappio ennen 
veroja 

-0,4 -1,2 0,8 -1,3 -2,2 0,9 -4,3 

Tuloverot 0,0 -0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,1 

Katsauskauden tulos, 
jatkuvat toiminnot 

-0,4 -1,3 0,9 -1,4 -2,3 1,0 -4,4 
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Katsauskauden tulos, 
lopetetut toiminnot 

  0,0 0,0   3,3 -3,3 3,3 

Katsauskauden tulos 
yhteensä 

-0,4 -1,3 0,9 -1,4 1,0 -2,3 -1,2 

Muut laajan tuloksen erät 

verojen jälkeen 
              

Laajan tuloksen erät, jotka 

tullaan siirtämään 

tulosvaikutteisiksi 

              

Myytävissä olevat 

rahoitusvarat 
-0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,2 -0,3 0,1 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Laajan tuloksen erät, jotka 

tullaan siirtämään 

tulosvaikutteisiksi yhteensä 

0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,3 0,1 

Tilikauden laaja tulos 
yhteensä 

-0,5 -1,2 0,7 -1,5 1,1 -2,6 -1,1 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos 

  1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 

Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, 

laimentamaton, EUR 
-0,10 -0,17 -0,32 

Osakekohtainen tulos, lopetetut 

toiminnot, laimentamaton, EUR 
  0,24 0,23 

Osakekohtainen tulos, lopetetut 

toiminnot, laimennettu, EUR 
  0,23 0,22 

    

KONSERNITASE 

MEUR 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

VARAT                         

PITKÄAIKAISET VARAT                         

Aineettomat hyödykkeet 1,5 1,9 1,6 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,9 0,5 0,9 

Osuus yhteisyrityksestä       

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 0,0 0,0 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,0 0,0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 2,5 2,3 2,5 

        

LYHYTAIKAISET VARAT       

Vaihto-omaisuus 0,7 0,8 0,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,6 0,9 0,8 
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Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 8,3 11,4 9,8 

Rahavarat 0,7 0,6 0,6 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 11,4 13,7 12,0 

        

VARAT YHTEENSÄ 13,9 16,1 14,5 

                                

OMA PÄÄOMA JA VELAT                         

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 

pääoma 
      

Osakepääoma 2,4 2,4 2,4 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2,3 1,5 1,9 

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 

Voittovarat 7,1 10,5 8,4 

Oma pääoma yhteensä 11,8 14,4 12,7 

                                

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                         

Laskennalliset verovelat 0,2 0,2 0,2 

Muut velat 0,0 0,0 0,0 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,2 0,2 0,2 

                                

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA                         

Ostovelat 0,8 0,3 0,5 

Korolliset velat yhteensä 0,1 0,3 0,3 

Verovelat 0,0 0,1 0,1 

Muut velat 1,0 0,8 0,8 

Tulouttamaton voitto 0,0     

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1,9 1,4 1,6 

        

Velat yhteensä 2,1 1,7 1,8 

        

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 13,9 16,1 14,5 
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2015 

MEUR 
Osake-

pääoma 
Muuntoerot 

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto 

Voittovarat Oma pääoma 

Oma pääoma 1.1.2015 2,4 0,0 1,9 8,4 12,7 

Osingonjako           

Pääoman palautus           

Suunnattu osakeanti           

Osakeperusteiset maksut       0,1 0,1 

Optioiden merkintä     0,4   0,4 

Tilikauden laaja tulos 

yhteensä 
  0,0   -1,5 -1,5 

Oma pääoma 30.6.2015 2,4 0,0 2,3 7,1 11,8 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2014 

MEUR 
Osake-

pääoma 
Muuntoerot 

Sijoitetun 

vapaan oman 

pääoman 

rahasto 

Voittovarat Oma pääoma 

Oma pääoma 1.1.2014 2,3 0,0 2,8 17,3 22,5 

Osingonjako       -10,0 -10,0 

Pääoman palautus           

Suunnattu osakeanti           

Osakeperusteiset maksut     -1,6 2,0 0,4 

Optioiden merkintä 0,0   0,4   0,4 

Tilikauden laaja tulos 

yhteensä 
  0,0   1,1 1,1 

Oma pääoma 30.6.2014 2,4 0,0 1,5 10,5 14,4 
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RAHAVIRTALASKELMA 

MEUR 1-6/2015 1-6/2014 1-12/2014 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       

Tilikauden voitto -1,4 1,0 -1,2 

Oikaisut 0,1 -2,9 -2,5 

        

Käyttöpääoman muutos -0,3 -0,1 0,2 

Maksetut korot ja maksut  

muista liiketoiminnan rahoituskuluista 0,0 0,0 0,0 

Saadut korot 0,2 0,2 0,2 

Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 0,0 

Maksetut tuloverot 0,0 0,0 -0,1 

Liiketoiminnan nettorahavirta -1,4 -1,9 -3,4 

        

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA       

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,2 -0,4 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 

luovutustulot 0,0 0,0 0,0 

Luovutustuotot nesteannosteluliiketoiminnan 

myynnistä 0,0 6,8 6,8 

Sijoitukset rahastoihin ja talletuksiin, netto 1,3 5,0 6,5 

Investointien nettorahavirta 1,2 11,7 12,9 

        

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA       

Maksullinen osakeanti 0,4 0,4 0,8 

Maksetut osingot  0,0 -10,0 -10,0 

Pääoman palautukset   0,0   

Lainojen takaisinmaksut -0,1 -0,1 -0,1 

Rahoituksen nettorahavirta 0,3 -9,7 -9,4 

                                

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0,1 0,1 0,1 

Rahavarat tilikauden alussa 0,6 0,5 0,5 

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 

Rahavarat kauden lopussa 0,7 0,6 0,6 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 4-6/2015  

Biohit Oyj:n B-osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla II 2013 

Biohit Oyj:n II 2013 optio-oikeuksilla on 5.5.2015 ja 23.4.2015 merkitty yhteensä 95.000 yhtiön uutta B-

osaketta. Kyseiset osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin 18.6.2015 ja ne tuottavat samat oikeudet kuin 

yhtiön vanhat B-osakkeet tästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX 

Helsingissä yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa arviolta 22.6.2015. 
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Osakkeen merkintähinta kyseisillä optio-oikeuksilla oli 2,2766 euroa osakkeelta. Osakkeiden yhteenlaskettu 

merkintähinta 216 277 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, eikä yhtiön 

osakepääoma muutu osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Merkinnän seurauksena Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärä nousee 14 315 593 osakkeeseen (14 220 

593) ja B-osakkeiden lukumäärä 11 340 093 osakkeeseen (11 245 093). Uudet osakkeet vastaavat 

prosentuaalisesti 0,66 % osuutta Biohit Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja 0,13 % osuutta äänistä 

rekisteröinnin jälkeen. 

Optio-oikeuksilla II 2013 osakkeiden merkintäaika alkoi 1.7.2013 ja päättyy 30.6.2015. Nyt merkityt osakkeet 

ovat II 2013 optio-oikeussarjan viimeinen merkintäerä. Optio-ohjelma perustuu hallituksen 19.6.2013 

tekemään päätökseen, jonka pohjana on varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2014 valtuutus. Optio-ohjelman 

ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.biohit.fi.    

 

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 

  30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014 

    
Omasta puolesta annetut vakuudet       

Yrityskiinnitys 0,0 0,0 0,0 

    
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet       

Takaukset 0,0 0,0 0,0 

  
 

 
Muut omat vastuut 

   
Leasingvastuut       

Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,1 0,1 0,1 

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden 

kuluessa maksettavat 
0,1 0,0 0,1 

Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,0 

Yhteensä 0,20,20,20,2    0,10,10,10,1    0,20,20,20,2    

    
Muut vuokravastuut       

Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,2 0,2 0,2 

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden 

kuluessa maksettavat 
0,7 0,2 0,7 

Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,1 

Yhteensä 0,9 0,4 1,0 

Muut omat vastuut yhteensä 1,1 0,5 1,2 

        

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1,1 0,5 1,2 
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SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS 

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 (Q3) julkaistaan torstaina 22.10.2015 klo 9:30 paikallista aikaa (EEST). 

 

Helsingissä 20. elokuuta 2015 

Biohit Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj 

puh. +358 9 773 861 

investor.relations@biohit.fi 

www.biohit.fi 

 

Biohit Oyj lyhyesti 

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys. Biohitin missio on 

"Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista 

diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso-Britanniassa. 

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. 

www.biohit.fi 

 

    

    


