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Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–31.12.2013 
 

 

ODOTETTUA VAIKEAMPI VUOSI TAKANA. UUDELLA STRATEGIALLA VUOTEEN 2014 

 

 

 

Tilikausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): 

 

- Tilikauden liikevaihto oli 33,4 MEUR (2012: 56,9 MEUR), liikevaihdon muutos oli -41,3 prosenttia 
- Käyttökate (EBITDA) oli -9,0 MEUR, -27,0 prosenttia liikevaihdosta, (2012: -7,5 MEUR, -13,2 

prosenttia liikevaihdosta). 
- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli –11,0 MEUR, -32,8 prosenttia  liikevaihdosta, (2012: -9,3 

MEUR, -16,4 prosenttia liikevaihdosta). 
- Kertaluonteiset erät olivat -2,4 MEUR, joista liikearvon alaskirjaus oli -1,6 MEUR, (2012: -15,0 

MEUR, josta liikearvon alaskirjaus oli -11,2 MEUR) 
- Liiketulos oli -13,4 MEUR (2012: -24,3 MEUR, -42,8 prosenttia liikevaihdosta), -40,1 prosenttia 

liikevaihdosta. 
- Nettotulos oli -12,5 MEUR (2012: -21,9 MEUR, -38,6 prosenttia liikevaihdosta), -37,5 prosenttia 

liikevaihdosta. 
- Tulos per osake oli  -0,65 euroa (2012: -2,13 euroa). 
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli -9,7 MEUR (2012: -1,0 MEUR). 
 

Neljäs vuosineljännes 2013 lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): 

- Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 7,0 MEUR (2012: 12,8 MEUR), liikevaihdon muutos oli    
- 45,2 prosenttia. 

- Käyttökate (EBITDA) oli –1,9 MEUR, -27,0 prosenttia liikevaihdosta, (2012: -2,1 MEUR, -16,4 
prosenttia liikevaihdosta). 

- Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -1,7 MEUR, -24,2 prosenttia  liikevaihdosta, (2012: -2,1 
MEUR, -16,5 prosenttia liikevaihdosta). 

- Liiketulos oli -2,5 MEUR, -36,1 prosenttia liikevaihdosta, (2012: -5,3 MEUR, -41,2 prosenttia 
liikevaihdosta). 

- Nettotulos oli -3,1 MEUR, -43,9 prosenttia liikevaihdosta, (2012: -4,4 MEUR, -34,5 prosenttia 
liikevaihdosta). 

- Tulos per osake oli -0,10 euroa (2012: -0,43 euroa) . 
 

Tulevaisuuden näkymät lyhyesti: 

 

- Koko vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 26 - 34 MEUR ja käyttökatteen positiivisen. 
 

Toimitusjohtaja Esa Harju: 

 

”Vuoden 2013 loppu sujui odotetusti, ja toimintamme stabiloitui viimeisen neljänneksen aikana, vaikka 

liiketoimintamme oli edelleen tappiollista. 

  

Lokakuussa julkistimme uuden strategiamme, minkä mukaisesti kohdennamme yrityksen resurssit 

niille alueille, joilla meillä on parhaat mahdollisuudet menestyä maailmanluokan design-lähtöisenä 

teknologiakumppanina asiakkaillemme. Strateginen fokuksemme on nyt erityisesti digitaalisissa 

ratkaisuissa teolliseen internettiin, mediayhtiöille, vähittäismyynti- ja kuluttajabrandeille, sekä 

älypäätelaitemarkkinoille. Näitä kaikkia tukevat design- ja ohjelmistokehitysosaamisemme, sekä 

turvalliset kotimaiset pilvipalvelumme. Jatkamme omana segmenttinä myös digitaalisten ratkaisujen 

tarjoamista julkishallinnon sektorille. 
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Marras-joulukuussa toteutimme merkintäoikeusannin jolla vahvistimme kassaamme ja tasettamme. 

Samaan aikaan toteutimme laajan kulusäästöohjelman, minkä johdosta kulutasomme on vuoden 2014 

alkaessa merkittävästi aikaisempaa alhaisempi. Jatkamme edelleen toimintamme tehostamista ja 

kustannussäästöjen hakemista vuoden 2014 aikana. 

  

Teimme marraskuun alussa sopimuksen aasialaisen operaattorin kanssa vuonna 2012 solmitun 

kiinteähintaisen projektin päättämisestä, ja saimme projektin päätökseen joulukuussa. Sopimuksella 

poistimme yhtiön kannalta isoimman asiakkuusriskin. Sopimus aiheutti vuoden 2013 aikana yhtiölle 

merkittäviä tappioita. 

  

Koko vuoden 2013 aikana liikevaihtomme laski edelleen vuotta aikaisemmasta, mutta vuoden loppua 

kohti liikevaihdon taso on alkanut vakautua. Odotamme myyntimme kääntyvän kasvuun vuoden 2014 

aikana. 

  

Myynnin fokus on vuonna 2014 uusissa kohdemarkkinoissamme, ja maantieteellisesti pääsääntöisesti 

Suomessa ja lähialueilla, sekä UKssa ja Yhdysvalloissa. Olemme onnistuneet syventämään nykyisiä 

asiakassuhteitamme, sekä luomaan uusia avauksia, mitkä luovat hyvää pohjaa vuodelle 2014". 

 

LIIKETOIMINTA 

 

Ixonos on design-lähtöinen teknologiayritys, joka tarjoaa luovia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja 

valikoiduilla liiketoiminta-alueilla toimiville asiakasyrityksille. Autamme asiakasyrityksiämme 

hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiilin liikkuvuuden tuomaa tuottavuutta sekä 

ainutlaatuista käyttökokemusta kilpailukyvyn parantamiseksi. 

  

Keskeinen vahvuutemme ja ainutlaatuinen kilpailijoista erottava tekijä on kykymme yhdistää 

maailmanluokan design-kyvykkyytemme vahvaan teknologiaosaamiseen tarjoten kattavia 

kokonaisratkaisuja, jotka tuottavat strategista lisäarvoa asiakkaillemme. 

  

Ixonosin design-palvelut kattavat digitaalisen, mobiilin ja web-suunnittelun sekä palvelu- ja teollisen 

muotoilun. Näihin kokonaisvaltaisiin design-palveluihin sisältyy suunnittelustrategia, design- ja 

käyttäjätutkimus, suunnitteluinnovaatiot ja työpajat, visuaalinen ja vuorovaikutussuunnittelu sekä 

prototyyppien suunnittelu erilaisille mobiililaitteille ja palveluille, aina alustariippumattomaan designiin 

saakka. 

  

Meillä on syvällinen osaaminen luovien ohjelmistoratkaisujen kehittämisessä sulautettujen 

järjestelmien ja on-line ohjelmistojen osalta. Hyödynnämme avoimia standardoituja teknologioita (esim. 

Linux ja Android). Yhdistämme ohjelmistokehitysosaamisen maailmanluokan teknologiaosaamiseen, 

syvälliseen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnitteluun ja huipputason projektinhallintakykyyn. Näin 

voimme toimittaa asiakkaillemme laadukkaita ja ketteriä ratkaisuja. Teknologiaosaamisemme kattaa 

mm. langattoman yhdistettävyyden, RF-, audio-, kuvantamis- ja videoteknologiat. 

 

Lokakuussa 2013 uudistetun strategian mukaisesti liiketoiminta-alueemme ovat: 

 

- Teollinen Internet: Tarjoamme sulautettuja ja luovia digitaalisia ratkaisuja teollisen internetin 

ympärillä. Autamme teollisuuden asiakasyrityksiä siirtymään perinteisistä teknologioista 

standardoitujen avoimien teknologioiden käyttöön mahdollistaen tuottavuuden lisäämisen ja lisäarvon 

tarjoamisen heidän asiakkailleen. Kehitämme digitaalisia innovaatioita, jotka auttavat teollisuusyrityksiä 

muuttumaan digitaalisen palveluliiketoiminnan tarjoajiksi. Ixonos toimii johtavien siruvalmistajien 
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kumppanina tarjotakseen asiakasratkaisuja huipputason teknologia-alustoilla. Tällä segmentillä 

asiakasyrityksiämme ovat mm. Kone, Outotec, Cargotec, Grundfos ja Metso. 

 

- Media: Autamme televisioyhtiöitä, studioita, tuotantoyhtiöitä sekä operaattoreita tarjoamaan yhä 

vuorovaikutteisempia ja yksilöidympiä viihdekokemuksia sekä uusia liiketoimintamalleja hyödyntämällä 

innovatiivisia ratkaisuja, kuten Ixonos TV Compass second screen -ratkaisu. Tässä segmentissä 

asiakasyrityksiämme ovat mm. Fox, ESPN, MBC Group, Warner Brothers ja Turner Entertainment. 

 

- Vähittäismyynti ja brändit: Autamme kuluttajamarkkinoilla ja palveluliiketoiminnassa toimivia 

yrityksiä ja brändejä hyödyntämään internetiin pohjautuvia digitaalisia ja mobiiliratkaisuja, jotta nämä 

voivat erottautua monikanavaisen (omni-channel) myynnin, asiakaskokemuksen, tuottavuuden ja 

palveluinnovaatioiden avulla. Tässä segmentissä asiakasyrityksiämme ovat mm. Stockmann ja Iittala. 

 

- Yritysten IT-osastot ja ohjelmistoyritykset: Tarjoamme luotettavia ja turvallisia pilvi- ja hosting-

palveluja Ixonos Elastic Cloud™ -ratkaisumme avulla. Ixonosin virtuaalinen yksityispilvipalvelu on 

kehitetty vaativaan yrityskäyttöön. Siinä yhdistyy yksityispilven turvallisuus julkisen pilven 

skaalautuvuuteen. Tieto on turvattu ja tallennettuna suomalaisissa konesaleissamme. Ixonos Elastic 

Cloud™  -ratkaisua käytetään myös useiden kokonaisratkaisujen toiminta-alustana. Tässä 

segmentissä asiakasyrityksiämme ovat mm. Fonecta, eZ Systems, Improlity, Efecte, Nokia ja 

Propentus. 

 

Teemme yhteistyötä asiakasyrityksien kanssa myös muilla liiketoimintasegmenteillä, kuten: 

- Älylaitevalmistajat, jossa asiakkaidemme joukkoon kuuluvat mm. Samsung, Huawei ja Nokia. 

- Autoteollisuus ja kuljetusala, jossa asiakkaidemme joukkoon kuuluvat mm. Marcopolo, Luminator, 

AvMap sekä autonvalmistajat. 

- Suomalainen julkishallinto, jossa asiakkaidemme joukkoon kuuluvat mm. Valtiovarainministeriö, 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Tiera.  

- Turvallisuus- ja maanpuolustus; jossa asiakkaidemme joukkoon kuuluvat mm. Cassidian ja Savox 

Communications. 

- Operaattorit, jossa asiakkaidemme joukkoon kuuluvat mm. Orange, Vodafone ja TeliaSonera. 

 

Organisaatio 

 

Uusi organisaatiomme, joka astui voimaan 1.11.2013, koostuu: 

- Sales & Marketing -toiminnosta, joka vastaa asiakkuuksista, myyntikanavista, tilauskannasta sekä 

kannattavan liikevaihdon tuottamisesta. 

- Solution Creation -toiminnosta, joka vastaa asiakasprojekteista ja niiden kannattavasta 

tuottamisesta, sekä tarjoaman ja tuoteportfolion hallinnasta ja tutkimus- ja kehitystoiminnasta.  

- Design-toiminnosta, joka vastaa design-kyvykkyydestä mikä on keskeisessä roolissa Ixonosin 

kilpailijoista erottavana tekijänä Dream-Design-Deliver -lähestymistavassa.  

- Lisäksi koko organisaation toimintaa tukevat tukitoiminnot: Finance & Control ja Human 

Resources. 

 

Aikaisemmat Connected Devices ja Online Solutions -liiketoimintayksiköt sulautettiin edellä 

mainittuihin toimintayksiköihin 1.11.2013.  

 

Toimipisteet 

 

Toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja 

Yhdysvalloissa. Lisäksi meillä on työntekijöitä Virossa, Saksassa ja Etelä-Koreassa.  
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- Solution Creation -toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, Tanskassa ja Slovakiassa. 

- Design-studiomme sijaitsevat Suomessa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Slovakiassa. 

- Myyntimme toimii Suomessa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Tanskassa, Etelä-Koreassa ja 

Yhdysvalloissa. 

 

SEGMENTTIRAPORTOINTI 

 

Ixonos raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä. Uuden strategian ja organisoitumisen johdosta 

Ixonosin katsotaan olevan yksi kassavirtakokonaisuus ja segmentti. Yhtiö tiedotti uudesta 

strategiastaan 22.10.2013. 

 

LIIKEVAIHTO 

 

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 7,0 MEUR (2012: 12,8 MEUR), mikä on 45,2 

prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

 

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 33,4 MEUR (2012: 56,9 MEUR), mikä on 41,3 prosenttia 

vähemmän kuin edellisvuonna.  

 

Tilikaudella yhdenkään yksittäisen asiakkaan osuus ei ollut hallitseva eikä ylittänyt neljännestä 

liikevaihdosta.  

 

TULOS 

 

Neljännellä vuosineljänneksellä liiketulos oli -2,5 MEUR (2012: -5,3 MEUR) ja tulos ennen veroja       -

2,8 MEUR (2012: -5,6 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -3,1 MEUR (2012: -4,4 MEUR). 

Neljännen vuosineljänneksen tulos per osake oli -0,10 euroa (2012: -0,43 euroa). Neljännellä 

vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,10 euroa (2012: 0,03). 

 

Konsernin liiketulos tilikaudella oli -13,4 MEUR sisältäen liikearvon alaskirjauksen -1,6 MEUR. (2012: -

24,3 MEUR sisältäen liikearvon alaskirjauksen -11,2 MEUR), ja tulos ennen veroja -14,3 MEUR (2012: 

-25,0 MEUR). Tilikauden tulos oli -12,5 MEUR (2012: -21,9 MEUR). Tulos per osake oli -0,65 euroa 

(2012: -2,13 EUR). Liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,51 euroa (2012: -0,10 euroa). 

 

PÄÄOMAN TUOTTO 

 

Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli -231,6 prosenttia (2012: -119,0 prosenttia) ja sijoitetun 

pääoman tuotto (ROI) oli -70,2 prosenttia (2012: -81,6 prosenttia). 

 

INVESTOINNIT 

 

Investoinnit katsauskauden aikana olivat 0,5 MEUR (2012: 3,2 MEUR). 

 

TASE JA RAHOITUS 

 

Taseen loppusumma oli 25,8 MEUR (2012: 33,3 MEUR). Oma pääoma oli 3,7 MEUR (2012: 7,5 

MEUR). Omavaraisuusaste oli 13,2 prosenttia (2012: 22,6 prosenttia). Konsernin likvidit varat olivat 

katsauskauden lopussa 0,5 MEUR (2012: 0,5 MEUR). 
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Yhtiön taseessa oli katsauskauden lopussa 9,6 MEUR (2012: 10,4 MEUR) pankkilainoja sisältäen 

käytössä olevat pankkitililimiitit. 

 

Pankkilainoihin liittyy rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja 

korollisten pankkilainojen ja rullaavan 12 kuukauden käyttökatteen suhteeseen. 

31.12.2013 tilanteessa yhtiö ei täyttänyt rahoituskovenanttien ehtoja. Tämän johdosta pitkäaikaiset 

rahoituslainat on esitetty tilinpäätöksessä IFRS-sääntöjen mukaisesti lyhytaikaisina. Yhtiö on kuitenkin 

saanut vapauttavat kovenanttilausumat rahoittajiltaan 31.12.2014 asti. Kovenanttien alaiset 

pankkilainat olivat 31.12.2013 yhteensä 6,4 MEUR (2012: 7,6 MEUR). 

 

Yhtiö on lisäksi nostanut yhteensä 3,5 MEUR:n edestä lyhytaikaista lainaa lähipiiriin kuuluvalta Oy 

Turret Ab:lta. 

 

LIIKEARVOT 

 

Konsernin taseessa oli 31.12.2013 liikearvoa 10,8 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa 

vähemmän kuin vastaavaan aikaan 2012. Liikearvoa on pienentänyt syyskuussa tehty liikearvon 

alaskirjaus. 

 

Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja: 

- Tarkastelujakson pituus 4 vuotta (aikaisemman 5 vuoden sijaan). 
- WACC diskonttokorkona 12 % (ennallaan). 
- Kasvuolettamana päätearvon (”terminal value”) laskennassa käytetty 1 % (ennallaan).  
 

Teknologiakehityksen nopeutuessa on päädytty lyhentämään tarkastelujaksoa 4 vuoteen. 

Tarkastelujakson lyhentäminen johti syyskuussa tehtyyn liikearvon alaskirjaukseen. Joulukuussa 

tehdyssä liikearvon testauksessa ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta. Testattavan omaisuuden 

käyttöarvo ylitti testattavan määrän 3,6 MEUR:lla.  

 

RAHAVIRTA 

 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -9,7 MEUR (2012: -1,0 MEUR). 

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi yhtiö oli 31.12.2013 mennessä myynyt myyntisaamisia 

yhteensä 2,2 MEUR (2012: 2,3 MEUR). 

 

HENKILÖSTÖ 

 

Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 505 (2012: 824) ja kauden lopussa 442 

(2012: 610). Yhtiön henkilöstömäärä väheni sekä Suomessa että ulkomailla. Katsauskauden lopussa 

konsernin henkilöstöstä 312 henkeä (2012: 410) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 130 henkeä 

(2012: 200) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä väheni 168 

henkilöllä. 

 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

 

Vaihto ja kurssi 

 

Tilikaudella yhtiön osakkeen osakeantioikaistu ylin kurssi oli 0,54 euroa (2012: 0,82 euroa), alin 0,06 

euroa (2012: 0,32 euroa) ja päätöskurssi 31.12.2013 oli 0,08 euroa (2012: 0,33 euroa). Tilikauden 

ajalla ja osakkeiden yhdistelyllä huomioitu keskikurssi oli 0,22 euroa (2012: 0,60 euroa). Osakkeita 

vaihdettiin katsauskauden aikana 32.326.570 kappaletta (2012: 3.661.398 kappaletta), mikä vastaa 
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42,6 prosenttia (2012: 24,2 prosenttia) osakkeiden lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakkeiden 

lukumäärään ovat vaikuttaneet merkintäetuoikeusanti helmikuussa ja osakkeiden yhdistäminen 

marraskuussa sekä sen jälkeen toteutettu toinen merkintäoikeusanti. Osakekannan markkina-arvo 

katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2013 oli 6.068.669 euroa (2012: 7.249.192 euroa). 

 

Yhtiön tilikaudella toteuttamissa merkintäetuoikeusanneissa merkittiin helmikuussa kaikki tarjotut 

20.136.645 osaketta vastaten bruttomäärältään noin 4,23 miljoonaa euroa ja marraskuussa merkittiin 

68.810.534 osaketta, noin 88,8 prosenttia tarjolla olleista osakkeista vastaten bruttomäärältään 4,82 

MEUR. Yhtiön osake yhdistettiin ennen marraskuun merkintäetuoikeusantia suhteessa viisi osaketta 

yhdeksi (5/1). 

 

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 osakkeiden lukumäärä 

75.858.359 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-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja 

huomioon ottaen hallituksen 30.10.2013 yhtiön osakkeiden yhdistämisen johdosta tekemä tarkistus, 

Ixonosin hallitus on Osakeannin johdosta tarkistanut Optio-oikeuksien 2011 merkintäsuhdetta ja 

merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Optio-oikeuksien IV/A osalta tarkistettu 

merkintäsuhde on 5,022 ja merkintähinta 0,291 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksien IV/C osalta 

tarkistettu merkintäsuhde on 5,022 ja merkintähinta 0,208 euroa osakkeelta. Optio-oikeudet IV/B 

osalta on todettu rauenneeksi. 
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Osakkeiden enimmäismäärä pyöristetään osakkeiden merkitsemisen yhteydessä alaspäin täysiin 

osakkeisiin ja kokonaismerkintähinta lasketaan käyttäen pyöristettyä osakkeiden lukumäärää ja 

pyöristäen lähimpään senttiin. Yllä kuvattujen tarkistamisen johdosta Optio-oikeuksilla 2011 

merkittävien osakkeiden tarkistettu enimmäismäärä on 3 013 313. 

 

Osakkeenomistajat 

 

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2013 oli 3 983 (2012: 2 988). Yksityishenkilöt omistivat 51,6 

prosenttia (2012: 55,5 prosenttia) ja yhteisöt 48,4 prosenttia (2012: 44,5 prosenttia) osakkeista. 

Ulkomaalaisomistuksen osuus koko osakemäärästä oli 8,8 prosenttia (2012: 17,0 prosenttia). 

 

Lähipiiritapahtumat 

 

Yhtiö on tilikauden aikana nostanut 3,5 miljoonan euron suuruisen lyhytaikaisen lainan suurimmalta 

omistajaltaan Oy Turret Ab:lta. Laina erääntyy maksettavaksi 31.12.2014 mennessä. Velan 

vakuudeksi yhtiö on pantannut yrityskiinnitysvelkakirjoja. 

 

MUITA KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA 

 

Markkinatapahtumia 

 

Ixonos julkaisi tilikauden aikana useita uusia asiakkuuksia, kuten MBC Group, Numpac, Marcopolo, 

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.  

 

Helmikuussa julkaistiin sulautettujen järjestelmien teknologiakomponentteja, kuten moderni sulautettu 

Linux-ratkaisu ja teräväpiirtovideon nopea siirtoratkaisu, joka soveltuu esimerkiksi 

valvontajärjestelmiin. Maaliskuun lopulla Ixonos kertoi toimittavansa käyttökokemussuunnittelun ja 

ohjelmistot brasilialaisen luksusbussiyhtiö Marcopolon busseihin asennettavaan tieto- ja 

viihdejärjestelmään hyödyntäen Ixonos IVI Connect™ -ratkaisua. Toukokuussa Ixonos esitteli myös 

ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden älykkäiden elektroniikkatuotteiden testaukseen.  

 

Ixonos uutisoi elokuussa toimittaneensa MBC Groupille Ixonos TV Compassiin™ pohjautuvan MBC 

Now -nimisen second screen ratkaisun. Palvelu, joka on tarjolla MBC katsojille Lähi-Idässä ja Pohjois-

Afrikassa, synkronoi mobiililaitteet ja tv-vastaanottimen tehden tableteista ja älypuhelimista second 

screen -laitteita. Vuodenvaihteessa ratkaisua oli ladattu miljooniin päätelaitteisiin kohdemarkkinoilla. 

Ixonos liittyi myös elokuussa 2nd Screen Societyyn, jonka tavoitteena on yhteistyönä rakentaa selkeä, 

saumaton integraatiomalli verkkopalveluiden ja erilaisten päätelaitteiden välille ja mahdollistaa 

kuluttajille yhä stimuloivampia ja kyvykkäämpiä sosiaalisia elämyksiä. Teknologiapartneruus Gigyan 

kanssa vahvisti Ixonosin 2nd screen ratkaisuja lokakuussa.  

 

Syyskuussa Ixonos osoitti olevansa edelläkävijä innovatiivisten pilviratkaisujen tuottajana voittaessaan 

virtuaalisen yksityispilvipalvelun ansiosta Red Hatin vuoden eurooppalainen pilvipalvelukumppani-

palkinnon.  

 

Syys- ja lokakuussa Ixonos myös esitteli itse luomaansa muotokieleen perustuvat 

konseptisuunnitelmat mobiililaitteille ja niiden käyttöliittymälle. Näiden avulla Ixonos halusi näyttää 
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konkreettisesti, että se on edelläkävijä jolla on kyky suunnitella parhaita laitteita ja käyttöliittymiä ennen 

kilpailijoitaan. Tulemme jatkamaan muotoiluinnovaatioiden tekemistä valituille asiakastoimialoillemme. 

 

Muotoilun ja teknologiaosaamisen yhdistämisellä yhtiö saavutti asiakkaidensa lisäksi myös 

kansainvälisen yhteisön huomiota voittamalla esimerkiksi  App World Lontoon konferenssissa parhaan 

muotoilun ja käyttöliittymän palkinnon.  

 

Joulukuussa Ixonos liittyi Tizen Association Partner Programiin tukeakseen avoimeen lähdekoodiin 

pohjautuvan Tizen-ohjelmistoalustan ja –käyttöjärjestelmän kehitystä. 

 

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.  

 

Helmikuun merkintäetuoikeusanti  

 

Ixonos Oyj:n 7.2.2013 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 20.136.645 

osaketta. Osakeannin jälkeen osakkeita oli 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. 

 

Rahoitusjärjestelyt 

 

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 

mahdollisti tarvittaessa enintään 2,5 miljoonan euron lisärahoituksen loppuvuodelle 2013. Ixonos kertoi 

24.10.2013 varmistaneensa lainasopimuksen lyhytaikaisesta vieraan pääoman ehtoisesta 

lisärahoitusmahdollisuudesta Oy Turret Ab:n kanssa. Lainasopimus mahdollisti tarvittaessa enintään 

1,0 miljoonan euron lisärahoituksen 30.11.2013 saakka. 

 

Arvopaperiliitteen julkaisemisen yhteydessä 14.11. yhtiö kertoi, että Ixonosin vieraan pääoman 

ehtoiseen rahoitukseen ei liity tavanomaisesta poikkeavia vakuuksia. Tärkeimpiä ulkoisten rahoittajien 

kanssa sovittuja rahoituskovenantteja ovat osittain korolliset nettovelat suhteessa käyttökatteeseen, 

joissa rahoittajasta ja laskutavasta riippuen rajana on 3,0 tai 2,5. Lisäksi osaan Yhtiön ulkoisesta 

rahoituksesta liittyy kovenantti, jonka mukaan Yhtiön omavaraisuusaste ei saa laskea alle 35 

prosentin. Yhtiö on rikkonut lainasopimuksiinsa liittyviä rahoituskovenantteja, mutta on saanut 

rahoittajilta vapautuksen lainojen välittömälle takaisinmaksulle. Vapautus ulottuu 31.12.2014 saakka. 

Tämän seurauksena Yhtiö on luokitellut kyseiset lainat lyhytaikaisiksi. 
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Liikevaihto- ja kannattavuusennusteen alentaminen ja toimintojen tehostaminen 

 

Ixonos ilmoitti 16.9.2013 vuoden 2013 ennustetun liikevaihdon jäävän alle aiemmin arvioidun 40-50 

MEUR tason. Yhtiö arvioi uudessa ennusteessaan vuoden 2013 liikevaihdon olevan 35-38 MEUR. 

Liikevaihdon laskusta johtuen koko vuoden käyttökatteen arvioitiin jäävän negatiiviseksi. 

Syynä vuosiohjeistuksen muutokseen olivat aasialaisen operaattorin kanssa vuonna 2012 solmitun 

projektin viivästyminen ja kääntyminen tappiolliseksi, joidenkin merkittävien asiakkuuksien 

viimeaikaiset strategiamuutokset, sekä markkinatilanteen ja kysynnän heikentyminen. Yhtiö teki Q3-

tuloslaskelmaansa merkittävän tappiovarauksen aasialaisoperaattorin projektista johtuen.  

Ixonos päätti toteuttaa joukon globaaleja säästötoimenpiteitä syksyn 2013 aikana, ja osana tätä 

käynnisti Suomen henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut 16.9.2013 tuotannollisista ja 

taloudellisista syistä johtuen.  

 

Ixonos tiedotti 29.10.2013 saaneensa yhteistoimintaneuvottelut päätökseen. Neuvottelujen tuloksena 

päätettiin  irtisanoa tai lomauttaa toistaiseksi yhteensä enintään 85 henkeä. Lisäksi päätettiin kahden 

viikon määräaikaisista lomautuksista koskien enintään 12 henkeä hallinnosta.  

 

Ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2013 päätökset, sitä seuranneet hallituksen päätökset sekä 

uudet merkintäsitoumukset 

 

Yhtiö tiedotti 30.10.2013 yhtiökokouksen päätöksistä, sitä seuranneista hallituksen päätöksistä sekä 

saaduista uusista merkintäsitoumuksista osakeantiin liittyen. 

Osakemäärä muuttunut 

Yhtiö tiedotti 1.11.2013 että 30.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Yhtiön 

osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) vanhaa osaketta 

yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa 

ja lainkohdan mukaista menettelyä noudattaen. Kyseinen menettely on kuvattu tarkemmin Yhtiön 

pörssitiedotteessa 30.10.2013. 

Yhtiön osakkeiden uusi lukumäärä 7 047 825 merkittiin kaupparekisteriin. Kaupankäynti yhdistetyillä 

osakkeilla alkoi 4.11.2013. 

Ixonos alensi 6.11 vuoden 2013 liikevaihtoennustetta 

Ixonos ennusti vuoden 2013 liikevaihdon jäävän alle aiemmin arvioidun. Yhtiö arvioi uudessa 

ennusteessaan vuoden 2013 liikevaihdon olevan tasolla 34 MEUR, vaihteluvälin ollessa +/- 1,5 MEUR. 

Koko vuoden käyttökatteen arvioitiin olevan negatiivinen. 

Aikaisemmin yhtiö arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan 35 - 38 MEUR, ja koko vuoden 

käyttökatteen arvioitiin olevan negatiivinen. 

Pääsyynä ohjeistuksen muutokseen olivat aasialaiseen operaattoriasiakkuuteen ja meneillään oleviin 

projekteihin liittyvät näkymien muutokset. Yhtiö oli tehnyt sopimukseen kyseisen operaattorin kanssa 

vuonna 2012 solmitun kiinteähintaisen projektin mahdollisesta päättämisestä tietyin uusin ehdoin 

vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän johdosta kyseisen projektin liikevaihdon odotettiin jäävän 

aikaisempaa ennustetta alhaisemmalle tasolle, ja yhtiö arvioi myös muun liiketoiminnan kyseisen 

operaattorin kanssa jäävän aikaisemmin arvioitua pienemmäksi. 

Toissijaisena syynä ohjeistuksen muutokseen olivat loppuvuoden heikentyneet näkymät tiettyjen 

muiden liiketoiminta-alueiden osalta. 

Ixonosin arvopaperiliite hyväksyttiin 

Finanssivalvonta hyväksyi 14.11.2013 Ixonos Oyj:n 11.11.2013 julkaisemaan osakeantiin liittyvän 

arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja tiivistelmän. Osakeantiin liittyvä esite koostuu 

arvopaperiliitteestä sekä Ixonosin 17.1.2013 päivätystä rekisteröintiasiakirjasta. Rekisteröintiasiakirja 

sisältää tietoja Ixonosista, sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja arvopaperiliite sisältää 
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tietoja osakeannista sekä tiivistelmän rekisteröintiasiakirjassa ja arvopaperiliitteessä esitetyistä 

tiedoista. Tämän lisäksi arvopaperiliite sisältää päivityksiä tiettyihin rekisteröintiasiakirjan tietoihin. 

Osakeannin lopullinen tulos 

3.12.2013 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin 68 810 534 osaketta. Merkintäoikeuksien 

perusteella tehdyssä merkinnässä merkittiin yhteensä 62 459 562 osaketta, mikä vastasi noin 80,6 

prosenttia osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä. Toissijaisessa merkinnässä 

merkittiin ilman merkintäoikeuksia 6 350 972 osaketta, joista Turret Oy Ab merkitsi 2 212 970 osaketta 

antamansa merkintätakauksen nojalla. Tehdyt merkinnät vastasivat näin ollen yhteensä noin 88,8 

prosenttia osakeannissa tarjolla olleiden osakkeiden enimmäismäärästä. Ixonos keräsi osakeannilla 

bruttomäärältään noin 4,82 miljoonaa euroa.  

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin rekisteröinnin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 

75 858 359 osakkeeseen. Kaikki osakeannissa merkityt osakkeet on maksettu kokonaisuudessaan. 

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. 
- Senior Vice President Timo Kaisla lopetti yhtiön palveluksessa 31.12.2013. 

 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 

Yhtiö tehostaa toiminnallista rakennettaan ja tuo uusia kustannussäästöjä lakkauttamalla Tanskan 

toimipisteensä kevään 2014 aikana. Yhtiö keskittää Solution Creation yksikön toiminnot jatkossa 

Suomen ja Slovakian toimipisteisiin. 

 

Yhtiö tiedotti 18.2.2014 uudesta optio-ohjelmasta vuosille  2014-2018. Annettavien optio-oikeuksien 

määrä on 5,000,000 oikeuttaen merkitsemään 5,000,000 Ixonos Oyj:n uutta osaketta. Optio-oikeudet 

suunnataan pitkäaikaiseksi yhtiöön sitouttamiseksi hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n johto 

ryhmälle ja muille valikoiduille avaintyöntekijöille. 

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. 

 

Osan yhtiön liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin 

projektitoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja 

projektijohtamisen välinein. 
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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 kassavirran 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.  

 

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. 

 

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. 

 

Ixonos jatkaa strategiansa mukaisesti asiakaskuntansa vahvistamista ja laajentamista keskittymällä 

tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoiminnan palveluiden tarjoamiseen ennen kaikkea teollisuusyrityksille, 

media-alan yrityksille, vähittäismyyntiyrityksille ja kaupan alan toimijoille, yritysten IT-osastoille ja 

ohjelmistoyrityksille sekä muille kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

 

- Koko vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 26 - 34 M euroa ja käyttökatteen positiivisen. 
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SEURAAVAT KATSAUKSET 

 

Osavuosikatsaus 1-3/2014 julkaistaan perjantaina 25.4.2014 
 

 

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 

 

mailto:esa.harju@ixonos.com
mailto:teppo.talvinko@ixonos.com
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IXONOS-KONSERNI 

 

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–31.12.2013 

 

Laatimisperiaatteet 

 

Tämä tilinpäätöskatsaus 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 olennaista 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. 

 

Toiminnan jatkuvuus 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön 

suunnitelmissa olevat rahoitusjärjestelyt, uusi strategia sekä liiketoimintaennuste vuoden 2014 

loppuun. Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden 

odotuksissa niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen osalta.Yhtiön toimintaan on kohdistunut 

merkittäviä haasteita sen suurimman yksittäisen asiakkaan vuonna 2011-2012 tekemän 

strategiamuutoksen johdosta. Vaikka yhtiö on sopeuttanut toimintojaan voimakkaasti uudelle 

alemmalle kustannustasolle ja hakenut uusia asiakkuuksia, kannattavuus on ollut negatiivinen. Myös 

kiinteiden kulujen puolella yhtiö on jo tehnyt ja tekee edelleen sopeuttamistoimia koskien mm. 

toimitilakustannuksia. Jo käynnistettyjen kulusäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät yhtiön 

kulurakenteessa kannattavuutta parantavina syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana. Yhtiö on uudistanut 

strategiansa vuoden 2013 aikana ja valinnut painopistealueikseen asiakkuussegmenttejä, joissa 

mobiilin internet teknologian nähdään muuttavan asiakaskohderyhmien ansaintalogiikkaa 

voimakkaasti. Yhtiö katsoo, että sen osaamisella on näissä segmenteissä vahva kasvupotentiaali.   

 

Yhtiö katsoo, että sen täytyy varmistaa lisärahoituksen saaminen toiminnan rahoittamista ja velkojen 

maksamista varten seuraavan 12 kuukauden aikana . Yhtiö on käynnistänyt lisätoimenpiteet 

taseaseman vahvistamiseksi sekä käyttöpääoman riittävyyden takaamiseksi.  

 

Käyttöpääoman riittävyys seuraavan 12 kuukauden aikana ja toiminnan jatkuvuus edellyttää oman ja 

vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen toteutumista riittävässä määrin valtuuksien ja suunnitelmien 

mukaisesti ja yhtiön vuodelle 2014 laatimien ennusteiden toteutumista. Mikäli edellä mainitut 

toimenpiteet eivät toteudu suunnitellun mukaisesti, voi tämä johtaa käyttöpääoman ehtymiseen, 

rahoitussopimusten irtisanomiseen ja vaikeuksiin yhtiön liiketoiminnan jatkamisessa seuraavan 12 

kuukauden aikana. 
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Laskennallinen verosaaminen 

Yhtiöllä on taseessa laskennallisia verosaamisia 4,5 MEUR. Laskennallisista verosaamisista 3,9 

MEUR  tulee Suomen yhtiöistä  vuodelta 2012. Yhtiöllä on voimassaolevan Suomen 

verolainsäädännön mukaan aikaa vuoteen 2022 asti hyödyntää laskennallisia verosaamisiaan. Yhtiö 

katsoo, että sen toiminta on going concern-periaatteen mukaista ja yhtiöllä on riittävät edellytykset 

normaalien toimintaolettamien puitteissa hyödyntää verosaamisensa tulevaisuudessa. 

  

Laskennallisista verosaamisista 0,5 MEUR tulee konsernin Iso-Britannialaisesta tytäryhtiöstä, joka on 

perustettu lokakuussa 2011. Toiminnan käynnistäminen ja asiakaspohjan rakentaminen aiheuttaa 

kustannuksia verrattuna toimintaan vakiintuneessa ympäristössä. Tytäryhtiön toiminnan katsotaan 

vakiintuvan normaalille toimintatasolle vuoden 2013 loppuun mennessä. Iso-Britannian tytäryhtiö on 

osa Ixonosin design-painotteista uutta strategiaa. Isossa-Britanniassa verosaamisten hyödyntämistä ei 

ole rajoitettu ajallisesti. Yhtiö katsoo, että Ison-Britannian tytäryhtiöllä on todennäköiset edellytykset 

kyetä hyödyntämään laskennalliset verosaamisensa ajan kuluessa. 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 

 

 

 

1.1.–

31.12.2013 

1.1.–

31.12.2012 

Muutos % 1.10.–

31.12.2013 

1.10.–

31.12.2012 

Liikevaihto 33 397 56 852 -41,3 7 009 12 786 

Liiketoiminnan kulut -45 197 -69 696 -35,4 -9 537 -16 060 

LIIKETULOS ENNEN 

LIIKEARVON 

ARVONALENTUMISTA 

-11 799 -13 117 -10,0 -2 528 -3 273 

Liikearvon 

arvonalentuminen 

-1 600 -11 200 -85,7  -2 000 

LIIKEVOITTO -13 399 -24 317 -44,9 -2 528 -5 273 

Rahoitustuotot ja kulut -890 -700 27,1 -286 -309 

Tulos ennen veroja -14 289 -25 018 -42,9 -2 814 -5 582 

Tuloverot  1 854 3 043 -39,1 -265 1 162 

TILIKAUDEN TULOS -12 435 -21 975 -43,4 -3 080 -4 420 

Jakautuminen      

Emoyhtiön omistajille -12 511 -21 948 -43,0 -3 079 -4 415 

Määräysvallattomille 

omistajille 

75 -27 375,4 -1 -5 

 

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 

 

Tilikauden tulos -12 435 -21 975 -43,4 -3 080 -4 420 

Muut laajan tuloslaskelman 

erät  

     

Muuntoeron muutos -5 -11  -15 5 

TILIKAUDEN LAAJA 

TULOS  

-12 441 -21 986  -3 095 -4 415 
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KONSERNIN TASE, 1000 EUR 

 

VARAT 31.12.2013 31.12.2012 

PITKÄAIKAISET VARAT   

Liikearvo  10 847 12 447 

Muut aineettomat hyödykkeet 1 584 2 646 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 106 3 410 

Laskennalliset verosaamiset 4 517 2 780 

Myytävissä olevat sijoitukset 14 19 

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 19 069 21 303 

LYHYTAIKAISET VARAT   

Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 278 11 551 

Rahavarat 496 477 

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 6 774 12 028 

VARAT YHTEENSÄ 25 843 33 331 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2013 31.12.2012 

OMA PÄÄOMA   

Osakepääoma 585 585 

Ylikurssirahasto 219 219 

Sij.vapaan omanpääoman rahasto 28 794 20 247 

Ed.tilikausien voitto -13 664 8 214 

Tilikauden tulos -12 511 -21 948 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 

omapääoma 

3 423 7 317 

Määräysvallattomien omistajien osuus 247 172 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 670 7 489 

VELAT   

Pitkäaikaiset velat 546 1 521 

Lyhytaikaiset velat 21 626 24 320 

VELAT YHTEENSÄ 22 173 25 841 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 25 843 33 331 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000EUR 

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 

Omapääoma 

1.1.2012 

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

Tilikauden tulos      -21 948 -21 959 -28 21 986 

Muut laajan 

tuloksen erät 

         

Muuntoeron 

muutos 

    -11  -11  -11 

Tapahtumat 

osakkeen-

omistajien kanssa: 

         

Osakeanti          

Omanpääomanhan

kintakulut 

   -66   -66  -66 

Osakeperus-teinen 

palkitseminen 

     93 93  93 

Omapääoma 

31.12.2012 

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

Omapääoma 

1.1.2013 

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

Tilikauden tulos      -12 511 -12 511 75 -12 436 

Muut laajan 

tuloksenerät 

         

Muuntoeron 

muutos 

    -5  -5  -5 

Tapahtumat 

osakkeen-

omistajien kanssa: 

         

Osakeanti    9 045   9 045  9 045 

Omanpääomanhan

kintakulut 

   -498   -498  -498 

Osakeperus-teinen 

palkitseminen 

     75 75  75 

Omapääoma 

31.12.2013 

585 219 0 28 794 70 -26 246 3 423 247 3 670 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA,1000EUR 

 

 1.1.-

31.12.2013 

1.1.-

31.12.2012 

Liiketoiminnan rahavirta   

Tilikauden tulos -12 435 -21 975 

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut   

Tuloverot -1 854 -3 043 

Poistot ja arvonalentumiset 4 385 16 823 

Rahoitustuotot ja–kulut 890 700 

Muut oikaisut -78 -13 

Varausten muutos -979 1 066 

Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -10 071 -6 441 

Käyttöpääoman muutos 782 6 491 

Saadut korot 288 79 

Maksetut korot -1 004 -796 

Maksetut verot 326 -372 

Liiketoiminnan nettorahavirta -9 680 -1 039 

Investointien rahavirta   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -461 -1 275 

Saadut osingot 0 4 

Investointien nettorahavirta -461 -1 271 

Nettorahavirta ennen rahoitusta -10 141 -2 310 

Rahoituksen rahavirta   

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 4 415 

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -800 -1 920 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 500 588 

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -3 002 -1 740 

Osakemerkinnöistä saadut maksut 9 045 0 

Oman pääoman hankintakulut -584 -18 

Rahoituksen nettorahavirta 10 160 1 325 

Rahavarojen muutos 19 -989 

Rahavarat kauden alussa 477 1 466 

Rahavarat kauden lopussa 496 477 

 

 

Liitetiedot 

 

Liikearvon arvonalentumistestaus 

Ixonos teki liikearvon arvonalentumistestauksen per 31.12.2013 ja 30.9.2013. 31.12.2013 tehdyn 

liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 3,6 

miljoonalla eurolla eikä näin ollen alaskirjaustarvetta ollut. Liikearvoa on tilikauden lopun taseessa 10,8 

m€. Syyskuun lopussa 2013 suoritetussa testauksessa Ixonos kirjasi 1,6 m€ liikearvon 

arvonalentumistappion. Yhtiö on lyhentänyt liikearvon testauksessa käytettyä ennustejaksoa 5 

vuodesta 4 vuoteen vuonna 2013. Syynä aikaperiodin uudelleen arvioon on näkemys 

teknologiakehityksen muutosvauhdin nopeutumisesta Ixonosin toimintaympäristössä. Yhtiö on vuoden 

2013 aikana osana strategiaprosessiaan muuttanut toimintamalliansa. Vanhassa 31.12.2012 



   

IXONOS OYJ                     PÖRSSITIEDOTE  19.2.2014 klo: 11:30 

 

 

 

  

voimassaolleessa toimintamallissa yhtiön toiminta oli jaettu kahteen kassavirtaa tuottavaan yksikköön, 

Device Creation ja Online Solution -yksiköihin. Vanha toimintamalli oli ns. tarjoamapohjainen. Uuden 

2013 implementoidun strategian mukaisesti yhtiö on organisoitu uudelleen toimimaan yhtenä 

kassavirtaa tuottavana yksikkönä. Yhtiöllä on yksi yhteinen myynti- ja markkinointitoiminto sekä yksi ja 

yhteinen tuotanto- ja tuotekehitysorganisaatio. Nämä toiminnot palvelevat kaikkia valittuja 

asiakkuuksia. Yhtiö budjetoi ja ennustaa toimintaansa yhdessä kassavirtaa tuottavassa 

kokonaisuudessa. 

 

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 31.12.2013 yhteydessä tehdyssä 

testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta vuosille 2014 - 2017. 

Menetelmässä testattavia varoja verrataan sen tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, 

diskonttokorolla ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukertoimella. Diskonttokorkona on 

käytetty 12% p.a. korkokantaa sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena 

1 % p.a. korkoa. Nämä tekijät ovat samat kuin 2012 tilinpäätöksessä. Liikearvon testauksessa 

tärkeimmät herkkyystekijät ovat terminaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli 

terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty 0,0 prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo 

ollut 2,6 m€ suurempi kuin testattava määrä. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 15 prosenttia 

kahdentoista prosentin sijaan, olisivat käyttöarvo ja testattava arvo olleet yhtä suuret.  

 

Lainakovenantit 

Yhtiön lainoihin liittyy kovenantteja. Mikäli yhtiö ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyjä 

kovenanttirajoja rahoittajilla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus 

koskee. Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain rullaavan kahdentoista (12) 

kuukauden perusteella. 

 

Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ajankohdasta riippuen. Lainojen korollisten 

nettovelkojen (taseen korolliset nettovelat mukaan lukien leasingvastuukanta) ja käyttökatteen suhteen 

tulee olla enintään 2,5 30.6.2013 ja siitä eteen päin. Korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde 

lasketaan IFRS-periaatteita noudattaen.  

 

Niiden rahalaitoslainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 31.12.2013 pääomamäärältään 

yhteensä 6,4 miljoonaa euroa (2012: 7,6 miljoonaa euroa). 31.12.2013 yhtiön omavaraisuusaste oli 

13,2 prosenttia (2012: 22,5 prosenttia), korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli negatiivinen 

(2012: negatiivinen). 31.12.2013 yhtiö ei näin ollen täytä kovenanttiehtoja ja kovenanttien alaiset lainat 

on esitetty lyhytaikaisena vieraana pääomana. Yhtiö on kuitenkin saanut vapauttavat 

kovenanttilausumat rahoittajiltaan 31.12.2014 asti. 

 

Kovenanttien alaisten lainojen erääntyminen 

Ajanjakso Lyhennyksen määrä 1000 EUR 

  

01.01. - 31.12.2014 1 974 

01.01. - 31.12.2015 1 621 

01.01. - 31.12.2016 1 621 

01.01. - 31.12.2017 1 229 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000EUR 

 

 Q4/2013 1.10.–

31.12.13 

Q3/2013  

1.7.–30.9.13 

Q2/2013 

1.4.-30.6.13 

Q1/2013 

1.1.–31.3.13 

Q4/2012 

1.10.–

31.12.12 

Liikevaihto 7 009 5 477 10 112 10 799 12 786 

Liiketoiminnan kulut -9 537 -11 972 -10 973 -12 

715 

-16 

060 

LIIKETULOS ENNEN 

LIIKEARVON 

ARVONALENNUSTA 

-2 528 -6 494 -861 -1 916 -3 273 

Liikearvon arvonalennus 0 -1 600 0 0 -2 000 

LIIKETULOS -2 528 -8 094 -861 -1 916 -5 273 

Rahoitustuotot ja-kulut -286 -248 -257 -99 -309 

Tulos ennen veroja -2 814 -8 343 -1 117 -2 015 -5 582 

Tuloverot -266 1 550 183 386 1 162 

VERTAILUJAKSON 

TULOS 

-3 080 -6 793 -934 -1 629 -4 420 
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KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET,1000EUR 

 

 Liikearvo Aineettomat 

hyödykkeet 

Aineelliset 

käyttö- 

omaisuus- 

hyödykkeet 

 

Myytävissä 

olevat 

sijoitukset 

 

Yhteensä 

Kirjanpitoarvo 

1.1.2012 

23 647 5 138 3 391 110 32 286 

Lisäykset  1 074 2 083  3 157 

Valuuttakurssimuutokset   -1  -1 

Vähennykset ja siirrot   -5 -91 -96 

Arvonalentumiset -11 200    -11 200 

Tilikauden poistot  -3 566 -2 057  -5 623 

Kirjanpitoarvo 

31.12.2012 

12 447 2 647 3 411 19 18 523 

      

Kirjanpitoarvo 

1.1.2013 

12 447 2 647 3 411 19 18 523 

Lisäykset  63 395  458 

Valuuttakurssimuutokset   -2  -2 

Vähennykset ja siirrot   -38 -5 -43 

Arvonalentumiset -1 600    -1 600 

Tilikauden poistot  -1 125 -1 660  -2 785 

Kirjanpitoarvo 

31.12.2013 

10 847 1 585 2 106 

 

14 14 551 

 

TUNNUSLUKUJA 

 

 1.1.–

31.12.2013 

1.1.–

31.12.2012 

Tulos /osake,EUR laimennettu -0,65 -2,13 

Tulos /osake,EUR -0,65 -2,13 

Omapääoma /osake,EUR (desplit-oikaistu) 0,05 0,48 

Liiketoiminnan rahavirta /osake,EUR 

laimennettu 

-0,51 -0,10 

Sijoitetun pääoman tuotto,% -70,2 -81,6 

Oman pääoman tuotto,% -231,6 -119,0 

Liikevoitto / liikevaihto,% -40,1 -42,8 

Gearing,% 402,2 162,0 

Omavaraisuusaste,% 13,2 22,5 

Käyttökate (EBITDA),1000EUR -9 014 -7 494 
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MUITA TIETOJA 

 

 1.1.– 

31.12.2013 

1.1.– 

31.12.2012 

HENKILÖSTÖ 

Henkilöstö keskimäärin 

 

505 

 

824 

Henkilöstö kauden lopussa 442 610 

   

VASTUUT,TEUR 31.12.2013 31.12.2012 

Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet   

Yrityskiinnitykset 23 300 19 800 

   

Leasing-ja muut vuokravastuut   

Erääntyy 1 vuoden kuluessa 2 277 2 726 

Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 3 293 3 408 

Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 243 

Yhteensä 5 570 6 377 

   

Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo   

Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 0 

Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 4 941 5 270 

Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 

Yhteensä 4 941 5 270 

Käypä arvo -47 -87 

 

 

TUNNUSLUKUJENLASKENTAPERIAATTEET 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden 

osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 

 

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / 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 yhteensä  (keskimäärin) x 100 

 

Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100 

 

 

 


