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Kuluneen kevään aikana olemme voimistaneet myös myyntiorganisaatioamme ja myynnin 
toimintamallejamme. Tällä on tarkoitus saada vahvistettua asiakaspohjaamme sekä vakautettua 
liikevaihtoamme. Markkinatilanne sekä Suomessa että ulkomailla on kuluneiden kuukausien aikana 
kehittynyt selkeästi haasteellisempaan suuntaan asiakkaiden vähentäessä investointejaan, mikä on 
omalta osaltaan lisännyt tarvetta myynnin vahvistamiselle.  

Dream, Design, Deliver -arvolupauksemme puhuttelee todistetusti sekä nykyistä että uutta 
asiakaskuntaamme. Olemme useissa toimeksiannoissa päässeet osoittamaan kuinka pystymme 
luomaan ainutlaatuisia asiakasratkaisuja yhdistämällä huippuluokan design-osaamisemme ja itse 
ratkaisujen toteutuskykymme.  

Vaikka liiketoimintamme on ollut tappiollista, kannattavuutemme odotetaan paranevan loppuvuoden 
aikana. Vuoden jälkimmäinen puolisko tulee olemaan markkinatilanteeltaan haastava, mutta 
uskomme vahvasti olevamme edelleen oikealla tiellä toimintamme kehittämisessä ja 
eteenpäinviemisessä.”  

LIIKETOIMINTA 

Ixonos on luova mobiiliratkaisujen tuottaja. Kehitämme päätelaitteissa ja mobiilipalveluissa 
käytettäviä teknologioita, ohjelmistoja ja ratkaisuja. Suunnittelemme yhdessä asiakasyritystemme 
kanssa tuotteita ja palveluita, jotka tuottavat ylivertaisia käyttökokemuksia. Parannamme lisäksi 
asiakasyritystemme kilpailukykyä lyhentämällä laitteiden ja palveluiden 
markkinoilletuontiaikaa. Strategiamme on asemoitua mobiili- ja online-teollisuuden johtavien 
innovaattoreiden strategiseksi kumppaniksi. 
 
Toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, 
Slovakiassa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa. 
 
Connected Devices -palvelualueeseen kuuluvat mobiililaitteiden tuotekehityksen palvelut ja tuotteet. 
Tarjonta kattaa ohjelmistokehityksen, testauksen ja järjestelmäintegroinnin asiantuntijapalvelut 
mobiililaitteisiin ja sulautettuihin järjestelmiin, sekä kattavan valikoiman laitesuunnittelu- ja 
konsultointipalveluita kuluttajaelektroniikasta teollisuuden laitteisiin. Asiakaskunta koostuu 
kansainvälisillä markkinoilla toimivista langattomien teknologioiden toimittajista, 
mobiililaitevalmistajista, teleoperaattoreista, eri teollisuuden alojen yrityksistä sekä viihde-
elektroniikkavalmistajista. Asiakkaita ovat mm. Cargotec, Huawei, Intel, Nokia, Qualcomm ja 
Vodafone.  
 
Online Solutions -palvelualueeseen kuuluvat pilvipalveluiden ja mobiiliapplikaatioiden kehittämisen 
palvelut ja tuotteet, sekä online-palveluiden järjestelmäintegraatio- ja asiantuntijapalvelut. Suomessa 
palvelualueen tarjontaa täydentävät sähköisen asioinnin sekä palveluliiketoiminnan ratkaisut. 
Asiakaskunta koostuu kustannus-, viestintä-, telekommunikaatio- ja palvelualojen yrityksistä sekä 
suomalaisista julkishallinnon organisaatioista. Asiakkaita ovat mm. Al Jazeera, BBC, eZ Systems, 
Fonecta, Kone ja Valtiovarainministeriö. 
 
Design-palvelualueeseen (ent. User Experience Design) kuuluvat kokonaisvaltaisen 
käyttökokemuksen suunnittelupalvelut ja tuotteet. Tarjonta kattaa asiakasyrityksen brändia tukevan 
design-strategian konsultoinnin ja konseptoinnin sekä design-innovaatioiden suunnittelun ja 
toteutuksen, sekä langattomien laitteiden kokonaisvaltaisen suunnittelun muotoilusta toimintoihin, 
käyttöliittymään ja palveluihin. Asiakkaita ovat mm. Marcopolo, MBC, National Geographic, 
Samsung, Sony ja Warner Brothers 
 
SEGMENTTIRAPORTOINTI 
 
Ixonos raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä, joka koostuu edellä kuvatuista kolmesta 
palvelualueesta: Connected Devices, Online Solutions ja Design. Palvelualueiden tuote- ja 
palvelutarjonta muodostaa yhtiön ydinliiketoiminnan, jossa erikoistutaan langattomien laitteiden, 
online-palveluiden sekä mobiiliapplikaatioiden tuotekehitykseen. 
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LIIKEVAIHTO 
 
Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 10,1 MEUR (2012: 16,4 MEUR), mikä on 38,4 
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 
 
Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 20,9 MEUR (2012: 34,1 MEUR), mikä on 38,7 prosenttia 
vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon pienentyminen johtui yhtiön isoimman yksittäisen 
asiakkaan muuttuneesta strategialinjauksesta vuosina 2011 ja 2012. Katsauskaudella yhdenkään 
yksittäisen asiakkaan osuus ei ollut hallitseva eikä ylittänyt neljännestä liikevaihdosta. 
 
TULOS 
 
Toisella vuosineljänneksellä liiketulos oli -0,9 MEUR (2012: -1,3 MEUR) ja tulos ennen veroja -1,1 
MEUR (2012: -1,5 MEUR). Toisen vuosineljänneksen tulos oli -0,9 MEUR (2012: -1,1 MEUR). 
Toisen vuosineljänneksen tulos per osake oli -0,03 euroa (2012: -0,05 euroa). Toisella 
vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,04 euroa (2012: 0,06). 
 
Konsernin liiketulos oli -2,8 MEUR (2012: -11,8 MEUR sisältäen liikearvon alaskirjauksen 9,2 
MEUR), ja tulos ennen veroja -3,1 MEUR (2012: -12,0 MEUR). Katsauskauden tulos oli -2,6 MEUR 
(2012: -11,3 MEUR). Tulos per osake oli -0,08 euroa (2012: -0,51 EUR). Liiketoiminnan 
rahavirta/osake oli -0,14 euroa (2012: 0,08 euroa). 
 
PÄÄOMAN TUOTTO 
 
Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli -62,4 prosenttia (2012: -95,2) ja sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI) oli -24,3 prosenttia (2012: -69,7). 
 
INVESTOINNIT 
 
Investoinnit katsauskauden aikana olivat 0,2 MEUR (2012: 1,2 MEUR). 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Taseen loppusumma oli 31,0 MEUR (2012: 41,1 MEUR). Oma pääoma oli 9,0 MEUR (2012: 18,1 
MEUR). Omavaraisuusaste oli 28,8 prosenttia (2012: 44,2 prosenttia). Konsernin likvidit varat olivat 
katsauskauden lopussa 0,8 MEUR (2012: 1,2 MEUR). 
 
Yhtiön taseessa oli katsauskauden lopussa 12,2 MEUR (2012: 7,4 MEUR) pankkilainoja sisältäen 
käytössä olevat pankkitililimiitit. 
 
Pankkilainoihin liittyy rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja 
korollisten pankkilainojen ja rullaavan 12 kuukauden käyttökatteen suhteeseen. 
 
30.6.2013 tilanteessa yhtiö ei täyttänyt rahoituskovenanttien ehtoja. Tämän johdosta pitkäaikaiset 
rahoituslainat on esitetty tilinpäätöksessä IFRS-sääntöjen mukaisesti lyhytaikaisina. Yhtiö on 
kuitenkin saanut toisen vuosipuoliskon ajalle vapauttavat kovenanttilausumat rahoittajiltaan. 
 
LIIKEARVOT 
 
Konsernin taseessa oli 30.6.2013 liikearvoa 12,4 miljoonaa euroa, mikä on 2,0 miljoonaa euroa 
vähemmän kuin vastaavaan aikaan 2012. Liikearvoa ovat pienentäneet edellisvuoden joulukuussa 
tehdyt liikearvojen alaskirjaukset. 
 
RAHAVIRTA 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -4,7 MEUR (2012: 1,8 MEUR). 
Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi yhtiö oli 30.6.2013 mennessä myynyt myyntisaamisia 
yhteensä 3,2 MEUR (3,9 MEUR). 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 542 (2012: 974) ja kauden lopussa 502 
(2012: 894). Yhtiön henkilöstömäärä väheni sekä Suomessa että ulkomailla. Katsauskauden lopussa 
konsernin henkilöstöstä 371 henkeä (2012: 503) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 131 henkeä 
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(2012: 391) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 108 
henkilöllä. 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Vaihto ja kurssi 
 
Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,68 euroa (2012: 1,20 euroa), alin 0,22 euroa (2012: 
0,79 euroa) ja päätöskurssi 30.6.2013 oli 0,28 euroa (2012: 0,87 euroa). Katsauskauden keskikurssi 
oli 0,35 euroa (2012: 0,95 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 8.941.212 kappaletta 
(2012: 2.294.521 kappaletta), mikä vastaa 25,4 prosenttia (2012: 15,2 prosenttia) osakkeiden 
lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 
30.6.2013 oli 9.866.956 euroa (2012: 13.139.161 euroa). 
 
Yhtiön katsauskaudella toteuttamassa merkintäoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 20.136.645 
osaketta mikä vastaa bruttomäärältään noin 4,23 miljoonaa euroa. 
 
Osakepääoma 
 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585.394,16 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 15.102.484 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585.394,16 euroa ja 
35.239.129 kappaletta. 
 
Optio-ohjelma 2011 
 
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 optio-oikeuksien antamisesta perustuen varsinaisen 
yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen. 
 
Optio-oikeudet annettiin Ixonos Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön maksutta merkittäväksi 
31.12.2011 mennessä. Ne jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n ja sen 
konserniyhtiöiden henkilökuntaan kuuluville henkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja 
työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenet tai konsernin 
ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt (Ixonos Management Invest Oy:n osakkeenomistajat). 
 
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 600.000 
kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-oikeuden 
jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien muuntamisesta 
toiseen optiosarjaan kuuluviksi.  
 
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden tai yhtiön hallussa olevan oman 
osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet edustavat 3,82 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden. 
 
Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2014, optio-oikeuksilla IV/B 1.10.2015 ja 
optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 
31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu 
keskikurssi Helsingin Pörssissä. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä ja sitä 
voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti.  
 
Optio ohjelman merkintäsuhdetta ja merkintähintaa on muutettu hallituksen päätöksellä Helmikuun 
2013 osakeannin takia, siten että merkintäsuhde on 2,333 ja merkintähinta IV/A sarjassa on 0,489.      
 
Optio-oikeuksia on allokoitu henkilöstölle IV/A 2011 ja IV/B 2012 sarjoihin yhteensä 370 000 optiota. 
 
Optio ohjelmassa on 230 000 allokoimatonta tai yhtiöön palautunutta optiota. Näiden allokoimisesta 
tullaan päättämään hallituksessa IV/C sarjan aikataulun mukaisesti. 
 
 
Osakkeenomistajat 
 
Osakkeenomistajien lukumäärä 30.6.2013 oli 3 456 (2012: 3 060). Yksityishenkilöt omistivat 53,2 
prosenttia (2012: 55,5 prosenttia) ja yhteisöt 46,8 prosenttia (2012: 44,5 prosenttia) osakkeista. 
Ulkomaalaisomistuksen osuus koko osakemäärästä oli 8,8 prosenttia (2012: 7,3 prosenttia). 
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MUITA KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA 
 

2013 ensimmäisen vuosipuoliskon markkinatapahtumia 
 
Ixonos julkaisi alkuvuonna uusia asiakkuuksia, kuten National Geographic Society ja Firstbeat 
Technologies. Ixonos ja Sharp Europe kertoivat tekevänsä yhteistyötä mobiililaitteiden 
toteuttamisessa yhteisille asiakkailleen. Ixonos tiedotti myös, että Samsung Electronics on valinnut 
yrityksen innovaatiokumppanikseen, erityisesti Android-päätelaitteiden käyttökokemuksen 
kehittämiseksi. Maaliskuun lopulla Ixonos kertoi toimittavansa käyttökokemussuunnittelun ja 
ohjelmistot brasilialaisen luksusbussiyhtiö Marcopolon busseihin asennettavaan tieto- ja 
viihdejärjestelmään hyödyntäen Ixonos IVI Connect™ -ratkaisua. Toukokuussa Ixonos ilmoitti 
allekirjoittaneensa usean miljoonan euron arvoisen jatkosopimuksen aasialaisen 
operaattoriasiakkaan kanssa. Yhteistyö koskee kokonaisvaltaista käyttökokemuksen suunnittelua ja 
toteuttamista useille laitekategorioille eri käyttöjärjestelmille. Jatkosopimuksen mukaisten 
suunnittelu- ja konsultointipalvelujen toimitukset jatkuvat vuoden 2014 puolelle. 
 
Ixonos Media Spark™ -tuote julkaistiin tammikuussa 2013. Helmikuussa julkaistiin sulautettujen 
järjestelmien teknologiakomponentteja, kuten moderni sulautettu Linux-ratkaisu ja teräväpiirtovideon 
nopea siirtoratkaisu, joka soveltuu esimerkiksi valvontajärjestelmiin. Toukokuussa Ixonos esitteli 
ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden älykkäiden elektroniikkatuotteiden testaukseen. Testauspalvelu 
sisältää tuen tuotekehitykselle ja tyyppihyväksynnöille ja on näin ensimmäinen laatuaan Pohjois-
Euroopassa. 
 
Uusi rekisteröintiasiakirja 
 
Ixonos julkaisi 21.1.2013 Finanssivalvonnan 17.1.2013 hyväksymän arvopaperimarkkinalain 
mukaisen rekisteröintiasiakirjan. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja yhtiöstä sekä sen 
liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen 
hyväksymisestä. Uusi rekisteröintiasiakirja sisältää käyttöpääomaa koskevan lausunnon. Siinä 
todetaan, että yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin. Yhtiön 
käyttöpääoma kuitenkin riittää asiakirjan julkaisupäivämääränä seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin, 
mikäli yhtiön kassavirta kehittyy yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti ja 
osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yhtiö pystyy kaikissa 
olosuhteissa saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaiset taloudellisten kovenanttien 
vähimmäisarvot, jolloin rahoittajilla on oikeus muun muassa luottojen ennenaikaiseen 
irtisanomismenettelyyn ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Yhtiön johto neuvottelee tarvittaessa 
rahoittajien kanssa mahdollisesta lisärahoituksesta. Johto on luottavainen sen suhteen, että yhtiö 
pystyy kattamaan käyttöpääoman tarpeesta johtuvan mahdollisen lisärahoitustarpeen. 
 
Osakeanti 
 
Ixonos Oyj:n 7.2.2013 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 20.136.645 
osaketta. Osakeannin jälkeen osakkeita on 35.239.129 kappaletta. Merkintäoikeuksien perusteella 
tehdyssä merkinnässä merkittiin yhteensä 19.052.212 osaketta, mikä vastaa noin 94,6 prosenttia 
tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin ilman merkintäoikeuksia 5.358.879 
osaketta, joista 1.084.433 osakkeen merkinnät hyväksyttiin. Tehdyt merkinnät vastasivat näin ollen 
yhteensä noin 121,2 prosenttia tarjotuista osakkeista. Ixonos keräsi osakeannilla bruttomäärältään 
noin 4,23 miljoonaa euroa. Koska merkintäetuoikeusannissa tarjotut osakkeet merkittiin 
täysimääräisesti, annettuja merkintätakauksia ei käytetty. 
 
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi 
Ixonosin hallitus on 16.1.2013 merkintäetuoikeusannin johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011 
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Yhtiö julkaisi tästä 
tarkentavan tiedotteen 13.2.2013. 
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Muutoksia yhtiön johtoryhmässä 
 
Tilikauden aikana yhtiön johtoryhmässä on tapahtunut seuraavat muutokset: 
 

- Toimitusjohtaja Esa Harju aloitti uudessa tehtävässään 1.1.2013  
- Talousjohtaja Timo Leinonen lopetti työnsä yhtiön palveluksessa 22.1.2013.  
- Uusi talousjohtaja Teppo Talvinko aloitti yhtiössä 1.2.2013. 
- Vice President Pasi Iljin lopetti yhtiön palveluksessa 11.4.2013. 
- Connected Devices -liiketoimintayksikön uudeksi johtajaksi nimitettiin Bo Lönnqvist 1.7.2013 

alkaen. 
- Henkilöstöjohtajaksi nimettiin Satu Roininen 8.7.2013 alkaen. 

 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Yhtiön johtoryhmässä aloitti kaksi uutta jäsentä. Bo Lönnqvist aloitti Ixonosin palveluksessa 
Connected Devices -liiketoimintayksikön johtajana 1.7.2013. Satu Roininen puolestaan aloitti työt 
Ixonosin henkilöstöjohtajana 8.7.2013.  
 
Ixonos kertoi 22.7.2013 rahoittajiensa uusineen vapautuksen kovenantteja sisältävien 
rahoituslainojen ennenaikaiselle takaisinmaksulle 31.12.2013 asti sekä varmistaneensa 
lainasopimuksen lyhytaikaisesta vieraan pääoman ehtoisesta lisärahoituksesta Oy Turret Ab:n 
kanssa. Lainasopimus mahdollistaa tarvittaessa enintään 2,5 miljoonan euron lisärahoituksen 
loppuvuodelle 2013.   
 

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ 

Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja 
kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön 
arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on 
tarkempia tietoja yhtiön kotisivuilla: www.ixonos.com. 
 
Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Ixonosin toimintaan, 
tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa 
Ixonosilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan 
asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja. 
 
Yhtiön toimintojen supistuessa ja toimintoja tehostettaessa syntyy kertaluontoisia maksuja, jotka 
lisäävät yhtiön lyhytaikaista rahoituksen tarvetta. Tällaisia ovat muun muassa irtisanomisiin liittyvät 
maksut ja mahdolliset irtisanomiskorvaukset eri maissa. Käyttöpääoman tarpeen kasvua hallitaan 
luomalla riittävät puskurit varojen riittävyyden varmistamiseksi yhdessä rahoittajien kanssa sekä 
tehostamalla käyttöpääoman kiertoa.  
 
Yhtiöllä on lisäksi taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu edelleen alaskirjausriski, 
mikäli yhtiön tai jonkin sen kassavirtaa tuottavan yksikön tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat 
joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan vuosittain, vuoden viimeisen 
neljänneksen aikana, ja myös muulloin jos tarvetta ilmenee. 
 
Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko 
yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen 
tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät 
markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön 
käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla 
rahoittajien kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.  
 
Riskinä on, että yhtiöllä ei ole riittävästi käyttöpääomia seuraavien 12 kuukauden toiminnan 
rahoittamiseksi. Vaikka yhtiö katsoo, että se voi hoitaa käyttöpääoman tarpeensa seuraavien 12 
kuukauden aikana eri toimenpitein, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yhtiö pystyy kaikissa 
olosuhteissa varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden. Käyttöpääoman riittämättömyydellä voi olla 
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan. 
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PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA 
 
Ixonos tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin 
tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos keskittyy strategiassaan tuote-, ratkaisu- ja 
palveluliiketoimintansa syventämiseen, sekä uusiin asiakkuuksiin valituilla asiakastoimialoilla. 
 
Dream, Design, Deliver -arvolupauksemme tuottaa eniten lisäarvoa asiakkaille, joille nopea 
markkinoille pääseminen ja loppuun asti mietitty käyttökokemus ovat ratkaisevassa asemassa. 
Kykymme yhdistää design-osaaminen, tuotteistetut ratkaisut, kehittyneet verkkopalvelut sekä 
laitetoimitukset asiakaskuntamme tarpeiden mukaisesti on globaalisti huipputasoa.  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Ixonos jatkaa strategiansa mukaisesti asiakaskuntansa vahvistamista ja laajentamista keskittymällä 
tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan palveluiden tarjoamiseen teknologiatoimittajille, mobiililaite- 
ja viihde-elektroniikkavalmistajille, teollisuuden eri segmenteille sekä muille kotimaisille ja 
kansainvälisille asiakkaille.  
 
Jatkuvalla toimintojen tehostamisella yhtiö pyrkii jälleen saavuttamaan positiivisen kassavirran ja 
palauttamaan liiketoiminnan kannattavaksi. 
 
Ixonos pitää vuotta 2013 koskevan näkymänsä ennallaan. Yhtiö arvioi vuoden 2013 liikevaihdon 
olevan 40–50 MEUR. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan olevan positiivisen ja toisen 
vuosipuoliskon liiketuloksen odotetaan olevan ensimmäistä parempi. 
 
SEURAAVAT KATSAUKSET 
 
Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2013 julkaisuajankohta on 25.10.2013. 
 
IXONOS OYJ 
Hallitus 
 
Lisätietoja antaa: 
Ixonos Oyj 
- Toimitusjohtaja Esa Harju, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com 
- Talousjohtaja Teppo Talvinko, puh. 040 715 3660, teppo.talvinko@ixonos.com  
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
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IXONOS-KONSERNI 
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–30.6.2013 
 
Laatimisperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen 
vuositilinpäätöksen 31.12.2012 laatimisperiaatteita. 1.1.2013 voimaan tulleilla IFRS-standardien 
muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin johdolta sellaisten 
arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä 
katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöstiedotteen 
julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa 
tehdyistä arvioista ja oletuksista. 
 
Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki 
konserniyhtiöt ja yhtiön johdon omistama Ixonos Management Investment Oy. Alkuperäinen 
tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tilinpäätöstiedote on käännös 
alkuperäisestä. 
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa 
esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 
 
 
 

1.1.–
30.6.2013 

1.1.–
30.6.2012 

Muutos 
% 

1.1.–
31.12.2012

Liikevaihto 20 911 34 089 -38,7 56 852
Liiketoiminnan kulut -23 688 -36 694 -35,4 -69 969
LIIKETULOS ENNEN 
LIIKEARVON 
ARVONALENTUMISTA 

-2 777 -2 605 6,6 -13 117

Liikearvon 
arvonalentuminen 

0 -9 200  -11 200 

LIIKETULOS -2 777 -11 805 -76,5 -24 317
Rahoitustuotot ja kulut -356 -209 70,2 -700
Tulos ennen veroja -3 132 -12 014 -73,9 -25 018
Tuloverot  570 690 -17,5 3 043
KATSAUSKAUDEN 
TULOS 

-2 563 -11 323 -77,4 -21 975

Jakautuminen 
Emoyhtiön omistajille -2 641 -11 308 -76,6 -21 948
Määräysvallattomille 
omistajille 

78 -15 -608,6 -27

 
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 
 
Katsauskauden tulos -2 563 -11 323  -21 975
Muut laajan 
tuloslaskelman erät  
Muuntoeron muutos 61 14  -11
KATSAUSKAUDEN 
LAAJA TULOS  

-2 502 -11 309 -21 987
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KONSERNIN TASE, 1000 EUR 
 
VARAT 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
PITKÄAIKAISET VARAT  
Liikearvo  12 447 14 447 12 447
Muut aineettomat hyödykkeet 2 078 4 625 2 646
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 735 4 051 3 410
Laskennalliset verosaamiset 3 383 713 2 780
Myytävissä olevat sijoitukset 14 110 19
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 20 656 23 946 21 303
LYHYTAIKAISET VARAT  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9 495 15 951 11 551
Rahavarat 840 1 227 477
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 334 17 178 12 028
VARAT YHTEENSÄ 30 991 41 124 33 331
  
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma 585 585 585
Ylikurssirahasto 219 219 219
Sij. vapaan oman pääoman rahasto 24 171 20 277 20 247
Ed. kausien voitto -14 574 8 192 8 214
Katsauskauden tulos -2 641 -11 308 -21 948
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 8 703 17 965 7 317
Määräysvallattomien omistajien osuus 250 184 172
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 953 18 150 7 489
VELAT  
Pitkäaikaiset velat 1 033 2 906 1 521
Lyhytaikaiset velat 21 004 20 067 24 320
VELAT YHTEENSÄ 22 038 22 974 25 841
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 30 991 41 124 33 331
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 
 
A: Osakepääoma 
B: Ylikurssirahasto 
C: Osakeanti 
D: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 
E: Muuntoero 
F: Kertyneet voittovarat 
G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 
H: Määräysvallattomien omistajien osuus 
I: Oma pääoma yhteensä 
 
 A B C D E F G H I 

Oma pääoma 
1.1.2012 

585 219 0 20 313 86 8 045 29 248 200 29 448 

Katsauskauden 
tulos 

     -11 308 -11 308 -15 -11 323 

Muut laajan 
tuloksen erät: 

         

Muuntoeron 
muutos 

    14  14  14 

Tapahtumat 
osakkeen-
omistajien 
kanssa: 

         

Oman pääoman 
hankintakulut 

   -36   -36  -36 

Osakeperus-
teinen 
palkitseminen 

     47 47  47 

Oma pääoma 
30.6.2012 

585 219 0 20 277 101 -3 126 17 965 184 18 150 

          
Oma pääoma 
1.1.2013 

585 219 0 20 247 75 -13 810 7 317 172 7 489 

Katsauskauden 
tulos 

     -2 641 -2 641 78 -2 563 

Muut laajan 
tuloksen erät: 

         

Muuntoeron 
muutos 

    61  61  61 

Tapahtumat 
osakkeen-
omistajien 
kanssa: 

         

Osakeanti    4 229   4 229  4 229 
Oman pääoman 
hankintakulut 

   -305   -305  -305 

Osakeperus-
teinen 
palkitseminen 

     42 42  42 

Oma pääoma 
30.6.2013 

585 219 0 24 171 136 -16 409 8 703 250 8 953 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 
 
 1.1.-

30.6.2013
1.1.-

30.6.2012 
1.1.-

31.12.2012

Liiketoiminnan rahavirta    
Katsauskauden tulos -2 563 -11 323 -21 975

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut  

Tuloverot -570 -690 -3 043

Poistot ja arvonalentumiset 1 455 11 511 16 823

Rahoitustuotot ja -kulut 356 209 700

Muut oikaisut -19 46 -13
Varausten muutos -855 0 1 066
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -2 196 -247 -6 441
Käyttöpääoman muutos -2 329 2 598 6 491

Saadut korot 131 75 79

Maksetut korot -445 -309 -796

Maksetut/palautetut verot 160 -275 -372
Liiketoiminnan nettorahavirta -4 680 1 840 -1 039

Investointien rahavirta  

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 46 -1 223 -1 275

Saadut osingot 0 0 4
Investointien nettorahavirta 46 -1 223 -1 271

Nettorahavirta ennen rahoitusta -4 634 617 -2 310

Rahoituksen rahavirta  

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 4 415

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -400 -1 413 -1 920

Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 203 1 500 588

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -733 -935 -1 740

Osakemerkinnöistä saadut maksut 4 229 0 0

Oman pääoman hankintakulut -305 -36 -18

Rahoituksen nettorahavirta 4 994 -884 1 325

Rahavarojen muutos 363 -267 -989

Rahavarat kauden alussa 477 1 466 1 466

Rahavarat kauden lopussa 840 1 227 477

 
KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR 
 
 Q2/2013

1.4.–
30.6.13 

Q1/2013
1.1.–

31.3.13 

Q4/2012
1.10.–

31.12.12

Q3/2012 
1.7. –

30.9.12 

Q2/2012
1.4.–

30.6.12 

Liikevaihto 10 112 10 799 12 786 9 977 16 428
Liiketoiminnan kulut -10 973 -12 715 -16 060 -17 216 -17 766
LIIKETULOS ENNEN LIIKEARVON 
ARVONALENNUSTA 

-861 -1 916 -3 273 -7 239 -1 338

Liikearvon arvonalennus 0 0 -2 000 0 0
LIIKETULOS -861 -1 916 -5 273 -7 239 -1 338
Rahoitustuotot ja -kulut -257 -99 -309 -183 -116
Tulos ennen veroja -1 117 -2 015 -5 582 -7 422 -1 454
Tuloverot 183 386 1 162 1 190 367
VERTAILUJAKSON TULOS -934 -1 629 -4 420 -6 232 -1 087
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KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR 
 
 Liikearvo Aineettomat

hyödykkeet
Aineelliset

käyttö-
omaisuus-

hyödykkeet

Myytävissä 
olevat 

sijoitukset 
 

Yht.

Kirjanpitoarvo 
1.1.2012 

23 647 5 138 3 391 110 32 286

Lisäykset 878 1 579  2 457
Valuuttakurssimuutokset 2 7  9
Vähennykset ja siirrot -9  -9
Arvonalentumiset -9 200  -9 200
Katsauskauden poistot -1 394 -917  -2 311
Kirjanpitoarvo 
30.6.2012 

14 447 4 625 4 051 110 23 233

  
Kirjanpitoarvo 
1.1.2013 

12 447 2 646 3 410 19 18 522

Lisäykset 18 219  237
Valuuttakurssimuutokset -1  -1
Vähennykset ja siirrot -25 -5 -30
Arvonalentumiset  
Katsauskauden poistot -587 -868  -1 455
Kirjanpitoarvo 
30.6.2013 

12 447 2 078 2 735 14 17 273

 
TUNNUSLUKUJA 
 
 1.1.–

30.6.2013
1.1.–

30.6.2012 
1.1.–

31.12.2012
Tulos/osake, EUR laimennettu -0,08 -0,51 -1,00
Tulos/osake, EUR -0,08 -0,51 -1,00
Oma pääoma/osake, EUR 0,25 1,19 0,48
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,14 0,08 -0,04
Sijoitetun pääoman tuotto, % -24,3 -69,7 -81,6
Oman pääoman tuotto, % -62,4 -95,2 -119,0
Liikevoitto/liikevaihto, % -13,3 -34,6 -42,8
Net gearing, % 146,0 47,9 161,95
Omavaraisuusaste, % 28,8 44,2 22,5
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -1 322 -294 -7 494
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MUITA TIETOJA 
 
 1.1.–

30.6.2013
1.1.– 

30.6.2012 
1.1.–

31.12.2012
HENKILÖSTÖ  
  Henkilöstö keskimäärin 

542 974 824

  Henkilöstö kauden lopussa 502 894 610
  
VASTUUT, TEUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
Omista sitoumuksista annetut vakuudet  
  Yrityskiinnitykset 19 800 19 800 19 800
  
Leasing- ja muut vuokravastuut  
  Erääntyy 1 vuoden kuluessa 2 759 5 025 2 726
  Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 4 775 1 546 3 408
  Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 243
Yhteensä 7 534 6 571 6 377
  
Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo  
  Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 1 062 0
  Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 5 270 1 221 5 270
  Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 0
Yhteensä 5 270 2 284 5 270
Käypä arvo -45 -29 -87
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 
 
Laimennettu osakekohtainen tulos = Katsauskauden tulos / Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 
 
Osakekohtainen tulos = Kauden tulos / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 
 
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 
tilinpäätöspäivänä 
 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =  
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /  
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin) x 100 
 
Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma (keskimäärin) x 100 
 
Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma x 100 
 


