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Ixonos Oyj

Tilinpäätöstiedote

11.2.2010 klo 10:30

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–31.12.2009
IXONOSIN LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KÄÄNTYIVÄT LOPPUVUODESTA KASVUUN
Katsauskausi lyhyesti:
− Katsauskauden liikevaihto oli 67,1 MEUR (2008: 75,1 MEUR), liikevaihdon muutos oli -10,7
prosenttia.
− Liikevoitto ennen liikearvon alaskirjausta oli 3,2 MEUR (2008: 6,1 MEUR), 4,8 prosenttia
liikevaihdosta, liikevoitto pieneni -47,6 prosentilla.
− Liikevoitto oli -4,0 MEUR (2008: 6,1 MEUR), - 6,0 prosenttia liikevaihdosta.
− Nettotulos oli -6,0 MEUR (2008: 3,5 MEUR), -8,9 prosenttia liikevaihdosta.
− Tulos per osake oli -0,64 euroa (2008: 0,39 euroa).
− Tulos per osake laimennettu oli -0,64 euroa (2008: 0,39 euroa).
− Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,1 MEUR (2008: 6,2 MEUR).
− Kertaluontoiset tapahtumat: Yhtiö alaskirjasi syyskuussa Business Solutions -liiketoimintaalueeseen kohdistettua liikearvoa 7,2 MEUR. Alaskirjauksella ei ole kassavaikutusta.
Neljäs vuosineljännes 2009 lyhyesti:
− Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,5 MEUR (2008: 20,5 MEUR), liikevaihdon
muutos oli -4,9 prosenttia.
− Liikevoitto oli 1,7 MEUR (2008: 2,6 MEUR), 8,8 prosenttia liikevaihdosta.
− Nettotulos oli 0,7 MEUR (2008: 1,5 MEUR), 3,7 prosenttia liikevaihdosta.
− Tulos per osake oli 0,08 euroa (2008: 0,17 euroa).
− Tulos per osake laimennettu oli 0,08 euroa (2008: 0,17 euroa).
Tulevaisuuden näkymät lyhyesti:
− Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ennustetaan nousevan viimevuotista
suuremmaksi ja liikevoiton olevan positiivisen.
− Koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan kasvavan edellisvuotta selvästi
suuremmiksi.
Toimitusjohtaja Kari Happonen:
Yleisen taloudellisen taantuman ja ICT-palveluiden kysynnän heikkenemisen johdosta Ixonosin
liikevaihto jäi vuoden 2009 aikana ennustetusti edellisvuotta pienemmäksi ja kannattavuus oli
selvästi tavanomaista heikompi. Katsauskauden toisen vuosipuoliskon kuluessa koko konsernin
liiketoiminta kuitenkin kehittyi myönteisesti ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi
ennustetusti vuoden kaikista neljänneksistä suurimmaksi.
Mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalveluita tuottava Mobile Terminals & Software liiketoiminta-alue onnistui vaikeassakin markkinatilanteessa arviomme mukaan voittamaan
markkinaosuutta ja kasvatti selvästi sekä katsauskauden liikevaihtoa että liikevoittoa edellisvuoteen
verrattuna. Ennakoimme yksikön jatkavan kannattavaa kasvua myös vuoden 2010 aikana.
Syyskuussa 2009 perustimme Jyväskylän toimipisteemme yhteyteen uuden seuraavan sukupolven
matkaviestimien suunnitteluyksikön, joka laajentaa Mobile Terminals & Software liiketoiminta-alueen
älypuhelimien tuotekehityspalvelumme kattamaan ohjelmistosuunnittelun lisäksi laitteiden
mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun. Suunnitteluyksikkö tulee olemaan avainasemassa
luodessamme yhdessä kansainvälisten laitevalmistaja- ja operaattoriasiakkaidemme kanssa laitteita,
jotka tarjoavat kuluttajille sekä elämyksellistä hyötyä että huvia käytettäessä jatkuvasti kasvavaa
langattoman Internetin palvelutarjontaa.
Digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä päätelaiteriippumattomia
Internet-palveluita kehittävä Media & Communities -liiketoiminta-alue toipui toisella vuosipuoliskolla
eräiden pitkäaikaisten asiakasprojektien päättymisen alkuvuonna aiheuttamasta liikevaihdon ja
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kannattavuuden notkahtamisesta. Yksikön liikevaihto ja -voitto kääntyivät kolmannella
vuosineljänneksellä uudelleen kasvuun ja jatkoivat kasvua neljännellä neljänneksellä. Odotamme
yksiköltä erinomaista suoritusta myös vuoden 2010 aikana.
Rajuin liikevaihdon ja kannattavuuden pudotus kohdistui katsauskaudella Business Solutions liiketoiminta-alueeseemme, joka vastaa kotimaisista teollisuuden ja palvelualojen, ICT-toimialan sekä
julkisen sektorin asiakkuuksista. Vaikka yksikkö menestyikin erinomaisesti kilpailussa julkisen
sektorin tietojärjestelmähankkeista, sen yksityisen sektorin asiakasyritykset leikkasivat vuoden
aikana ICT-investointejaan voimakkaasti sekä lykkäsivät uusien ohjelmisto- ja järjestelmähankkeiden
käynnistämistä. Tästä johtunut liikevaihdon pieneneminen painoi yksikön toiminnan alkuvuodesta
tappiolliseksi.
Kannattavuuden palauttamiseksi käynnistimme jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintojen
tehostamisohjelman, jolla tavoiteltiin vuositasolla kolmen miljoonan euron säästöjä. Sopeuttamis- ja
tehostamistoimien johdosta laskutusasteemme ja toimintamme tehokkuus paranivat jo tilikauden
aikana. Henkilöstö- ja alihankintakulut olivat vuoden 2009 aikana yhteensä 5,1 MEUR pienemmät
kuin edellisenä vuonna.
Tutkimuslaitosten markkinaennusteiden mukaan Suomen ICT-markkinat kääntyvät vuonna 2010
vain lievään kasvuun. Heikkona säilyvästä kotimaisesta markkinatilanteesta johtuen laskimme
syyskuussa 2009 merkittävästi Business Solutions -liiketoiminta-alueen lyhyen aikavälin liikevaihtoja liikevoittoennusteita. Vaikka pitkällä aikavälillä uskommekin yksikön liikevaihdon ja
kannattavuuden merkittävään kasvuun, alaskirjasimme syyskuussa 2009 yksikköön kohdistettua
18,3 miljoonan euron liikearvoa 7,2 miljoonalla eurolla. Kertaluontoisella alaskirjauksella ei ole
kassavaikutusta, mutta se painoi yksikön ja koko konsernin katsauskauden liikevoiton selvästi
tappiolliseksi. Koko konsernin toiminnallinen tulos oli kuitenkin selvästi positiivinen ja
markkinatilanteeseen nähden tyydyttävä.
Sopeuttaaksemme toimintaamme kotimaan markkinoiden muuttuneeseen toimintaympäristöön
jatkoimme vuodenvaihteen jälkeen toimintojen tehostamista Business Solutions -liiketoimintaalueella. Uuden tehostamisohjelman tavoitteena on keskittää yksikön teknologiaosaamisalueita
vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita, sopeuttaa yksikön toimintoja alentuneeseen
kysyntään tietyillä osaamisalueilla ja tehostaa kotimaan toimintojen kannattavuutta. Toimintojen
tehostamisen arvioidaan tuottavan vuositasolla yli 1 MEUR säästöt kuluvan tilikauden toiselta
vuosineljännekseltä alkaen.
Jatkoimme tilikauden aikana kansainvälisten toimintojemme kehittämistä avaamalla toimipisteen
Bostoniin Yhdysvaltoihin, käynnistämällä toisen Kiinan palvelukeskuksen Chengdussa sekä
laajentamalla toimintojamme Saksassa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Kansainvälisen verkoston
kasvattamiseen liittyvät kulut heikensivät vuoden 2009 liikevoittoa noin 1,0 miljoonalla eurolla.
Mobile Terminals & Software ja Media & Communities liiketoiminta-alueiden hyvästä
kysyntätilanteesta johtuen uskomme konsernin liikevaihdon kasvavan merkittävästi kuluvan vuoden
aikana. Odotamme myös asiantuntijatyön laskutusasteen sekä hallinto- ja tukitoimintojen
tehokkuuden jatkossa edelleen paranevan ja konsernin liikevoiton siten selvästi kasvavan alkaneella
tilikaudella.
Kiitän jälleen kerran asiakkaitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä sekä henkilöstöämme
hienosta suorituksesta vaikeassa markkinatilanteessa.
LIIKETOIMINTA
Ixonos on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa innovatiivisia mobiiliviestinnän,
sosiaalisen median ja digitaalisten palveluiden ratkaisuja. Yhtiö kehittää yhdessä asiakkaittensa
kanssa tuotteita ja palveluita, jotka tuottavat elämyksellisiä digitaalisia kokemuksia, ajasta ja paikasta
riippumatta. Yhtiön asiakasyritykset hyödyntävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta
tuottavuutta.
Ixonos pyrkii toimimaan strategisena kumppanina johtaville innovaattoreille tarjoamalla palveluita,
jotka ulottuvat konseptisuunnittelusta, konsultoinnista ja projektijohtamisesta ohjelmistotuotantoon ja
-ylläpitoon.
Ixonosin strategisena pyrkimyksenä on ollut laajentaa ratkaisujaan ja palvelujaan kattamaan
mobiilien Internet-palveluiden koko elinkaari konseptoinnista ylläpitoon. Ixonosin ratkaisut kattavat
myös kaikki käyttökokemuksen osa-alueet päätelaitteista ja käyttöliittymistä mobiileja Internet-
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palveluita ylläpitäviin taustajärjestelmiin asti. Merkittävä laajennus tällä toimintakentällä oli seuraavan
sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikön perustaminen syksyllä 2009. Yksikkö kattaa
mobiililaitteiden tuotekehityspalvelut myös mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun osalta.
Yhtiön asiakaskunta koostuu maailman johtavista matka- ja älypuhelinvalmistajista,
verkkotoimittajista ja teleoperaattoreista sekä suomalaisista rahoitus-, teollisuus- ja palvelualojen
yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista.
Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä ja kuudella muulla paikkakunnalla Suomessa sekä näiden lisäksi
Kiinassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa.
SEGMENTIT
Ixonosin liiketoiminta organisoitiin vuoden 2009 alusta alkaen kolmeen segmenttiin: Mobile
Terminals & Software, Media & Communities ja Business Solutions. Mobile Terminals & Software
-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Media
& Communities -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen
viestintään liittyvät päätelaiteriippumattomat Internet-palvelut. Business Solutions -liiketoimintaalueeseen kuuluvat yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkishallinnon
sähköisen asioinnin kehityspalvelut.
Mobile Terminals & Software
Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen mobiilipäätelaitteiden ja ohjelmistojen tuotekehityspalveluita.
Jyväskylään syyskuussa perustettu älypuhelimien tuotekehityskeskus laajensi konsernin
mobiilipäätelaitteiden tuotekehityspalvelut kattamaan ohjelmistosuunnittelun lisäksi laitteiden
mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun. Yksikkö mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisempien
seuraavan sukupolven älypuhelimien tuotekehityspalveluiden tarjoamisen sekä nykyisille että uusille
kansainvälisille laitevalmistaja- ja operaattoriasiakkaille. Uudessa yksikössä tullaan suunnittelemaan
maailman johtavien teknologiatoimittajien uusille tehokkaille piiriperheille sekä Android- ja Symbiankäyttöjärjestelmille perustuvia älypuhelimia.
Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue onnistui vaikeassakin markkinatilanteessa
voittamaan markkinaosuutta ja kasvattamaan katsauskauden liikevaihtoa ja -voittoa edellisvuoteen
verrattuna. Liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia 37,3 MEUR:oon (2008: 33,8 MEUR). Liikevoitto kasvoi
18,7 prosenttia 5,7 MEUR:oon (2008: 4,8 MEUR) ollen 15,2 prosenttia liikevaihdosta.
Yksikön liiketoiminnan odotetaan vuoden 2010 aikana kehittyvän suotuisasti ja sekä liikevaihdon että
liikevoiton kasvavan edellisestä vuodesta.
Mobile Terminals & Software -segmentti hyödynsi aktiivisesti konsernin ulkomaisten toimipisteiden
tarjoomaa Tallinnassa, Kosicessa ja Pekingissä sekä panosti voimakkaasti kansainvälisen myynnin
kehittämiseen.
Media & Communities
Media & Communities -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen digitaalisen median, viihteen ja
informaation jakeluun sekä verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä päätelaiteriippumattomia Internetpalveluita.
Digitaalisen median Internet-jakeluun ja -kauppaan sekä sosiaalisen median Internet-palveluihin
kohdistuvien investointien uskotaan globaalin finanssikriisin väistyessä kasvavan selvästi perinteisiä
ICT-investointeja nopeammin. Ixonos tarjoaa asiakasyrityksilleen ainutlaatuisen kattavan
palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa uusien Internet-palveluiden luomisen ketterästi ja
kustannustehokkaasti. Toteutamme palveluiden ja mobiilien päätelaitteiden saumattoman
käyttökokemuksen sekä palveluiden joustavan jatkokehittämisen ja ylläpidon mukaanlukien
liiketoimintakriittiset käyttöpalvelut.
Katsauskaudella segmentin liikevaihto pieneni 17,3 prosenttia 10,5 MEUR:oon (2008: 12,7 MEUR).
Liikevoitto pieneni 33,7 prosenttia 1,1 MEUR:oon (2008: 1,6 MEUR) ollen 10,1 prosenttia
liikevaihdosta. Liikevaihdon pieneneminen johtui eräiden yksittäisten suurien asiakasprojektien
päättymisestä alkuvuodesta ja uusien projektien käynnistymisen viivästymisestä epävakaassa
markkinatilanteessa. Yksikön liikevaihto kääntyi kolmannella vuosineljänneksellä uudelleen kasvuun.
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Liiketoiminta-alueen kannattavuuden heikkeneminen johtui liiketoiminnan volyymin pienentymisestä
ja laskutusasteen tilapäisestä heikkenemisestä sekä vahvasta panostuksesta yksikön toimintojen
kehittämiseen USA:ssa.
Yksikön liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan jatkavan edellisvuoden loppupuolella alkanutta
kannattavaa kasvuaan. Media & Communities -liiketoiminta-alue hyödynsi aktiivisesti konsernin
Kosicen toimipisteen tarjoomaa.
Business Solutions
Business Solutions -liiketoiminta-alue tuottaa yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja
-järjestelmien sekä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehityspalveluita.
Business Solutions -liiketoiminta-alueen ratkaisut keskittyvät liiketoimintaprosessien kiihdyttämiseen,
dokumenttien ja tapahtumien hallintaan, sähköisiin liiketoiminta- ja asiointiratkaisuihin sekä
projektijohtamisen asiantuntijapalveluihin. Yksikkö hyödyntää konsernin muiden liiketoimintaalueiden tavoin voimakkaasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja sekä valituilla ratkaisualueilla
teknologiakumppaneiden tuotealustoja. Yksikön tavoitteena on laajentaa ratkaisujen toimittamista
SaaS-liiketoimintamallilla hyödyntämällä konsernin edistyksellisiä liiketoimintakriittisiä
käyttöpalveluita sekä parantaa toiminnan tehokkuutta keskittämällä tiettyjen tuotealustojen ylläpito- ja
jatkokehittämistyötä konsernin Kosicen toimipisteeseen. Yksikön sähköisen asioinnin ratkaisut ovat
saaneet julkisen hallinnon asiakkuuksissa hyvän vastaanoton.
Katsauskaudella segmentin palveluiden kysyntä heikkeni taloudellisesta taantumasta ja ICTpalveluiden yleisen kysynnän vaimeudesta johtuen merkittävästi. Yksikön liikevaihto pieneni 32,7
prosenttia 19,3 MEUR:oon (2008: 28,6 MEUR) ja liikevoitto painui tappiolliseksi. Tutkimuslaitosten,
mm. Market-Vision, markkinaennusteiden mukaan Suomen ICT-markkinat supistuivat vuonna 2009
ja kääntyvät vuonna 2010 lievään kasvuun. Heikkona säilyvästä kotimaisesta markkinatilanteesta
johtuen Business Solutions -liiketoiminta-alueen lyhyen aikavälin liikevaihto- ja liikevoittoennusteita
on laskettu merkittävästi. Vaikka segmentin liikevaihdon ja liikevoiton uskotaan pitkällä aikavälillä
kasvavan merkittävästi, yksikköön kohdistettua 18,3 miljoonan euron liikearvoa alaskirjattiin
syyskuussa 7,2 miljoonalla eurolla. Kertaluontoisella alaskirjauksella ei ole kassavaikutusta.
Business Solutions -liiketoiminta-alueen liiketappio ennen liikearvon alaskirjausta kasvoi
katsauskaudella 1,5 MEUR:oon (2008: liikevoitto 1,2 MEUR) ollen 7,9 prosenttia liikevaihdosta.
Liikearvon alaskirjaus mukaan lukien liiketappio oli -8,7 MEUR:oon (2008: liikevoitto 1,2 MEUR), 45,3 prosenttia liikevaihdosta.
Yksikön liikevaihto kääntyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana lievään kasvuun, jonka odotetaan
jatkuvan ja voimistuvan kuluvan tilikauden aikana. Yksikön tuloksen ennakoidaan tammikuussa
käynnistetyn uuden tehostamisohjelman seurauksena kääntyvän ensimmäisen neljänneksen aikana
positiiviseksi ja paranevan loppuvuotta kohden.
LIIKEVAIHTO
Konsernin liikevaihto oli 67,1 MEUR (2008: 75,1 MEUR), mikä on 10,7 prosenttia vähemmän kuin
edellisvuonna. Liikevaihdosta kertyi 55,6 prosenttia (2008: 45,0) Mobile Terminals & Software
-liiketoimintasegmentistä, 28,7 prosenttia (2008: 38,1) Business Solutions -liiketoimintasegmentistä
ja 15,6 prosenttia (2008: 16,9) Media & Communities -liiketoimintasegmentistä.
Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 19,5 MEUR (2008: 20,5 MEUR), mikä on 4,9 prosenttia
vähemmän kuin edellisvuonna.
Liikevaihto segmenteittäin:
1000 EUR
Mobile Terminals & Software
Media & Communities
Business Solutions
Konserni yhteensä

1–12 2009
37 310
10 488
19 261
67 059

1–12 2008
33 830
12 679
28 606
75 115
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TULOS
Konsernin liikevoitto ennen Business Solutions -liiketoiminta-alueen liikearvon alaskirjausta oli 3,2
MEUR (2008: 6,1 MEUR), konsernin liikevoitto -4,0 MEUR (2008: 6,1 MEUR) ja voitto ennen veroja 5,5 MEUR (2008: 4,7 MEUR). Katsauskauden voitto oli -6,0 MEUR (2008: 3,5 MEUR). Tulos per
osake laimennettu oli -0,64 euroa (2008: 0,39 EUR). Liiketoiminnan rahavirta/osake laimennettu oli
0,33 euroa (2008: 0,69). Liikevoiton pienenemiseen vaikuttivat ennen kaikkea asiantuntijahenkilöstön
laskutusasteen pieneneminen katsauskauden alussa sekä liikearvon alaskirjaus Business Solutions liiketoiminta-alueella. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetyn toimintojen
tehostamisohjelman seurauksena yhtiö kykeni saavuttamaan katsauskaudella säästöjä eritoten
henkilöstökuluissa ja alihankintakuluissa, jotka olivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä noin
5,1 MEUR alemmalla tasolla henkilöstömäärän ollessa kuitenkin keskimäärin 55 henkeä suurempi
kuin vertailujaksolla. Yhtiön kansainvälisen toimintaverkoston rakentamisen kustannusvaikutus
katsauskaudella oli n. 1,0 MEUR.
Neljännellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 1,7 MEUR (2008: 2,6 MEUR) ja voitto ennen veroja 1,1
MEUR (2008: 2,0 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 0,7 MEUR (2008: 1,5 MEUR).
Neljännen vuosineljänneksen tulos per osake laimennettu oli 0,08 euroa (2008: 0,17 euroa).
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta/osake laimennettu oli 0,13 euroa (2008:
0,52).
Liikevoitto segmenteittäin:
1000 EUR
Mobile Terminals & Software
Media & Communities
Business Solutions
Hallinto
Konserni yhteensä

1–12 2009
5 667
1 061
- 8 731
-1 990
-3 993

1–12 2008
4 775
1 601
1 240
-1 493
6 123

TEHOSTAMISOHJELMA
Tehostaakseen toimintaansa ja parantaakseen kannattavuuttaan Ixonos käynnisti 12.2.2009
henkilöstönsä kanssa yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatettiin päätökseen nopeutetussa
aikataulussa 10.3.2009. Yt-neuvottelut koskivat Ixonos-konsernin hallintoa ja tukitoimintoja sekä
kotimaan toimipisteitä. Neuvottelujen seurauksena koko henkilöstöä koskevasta tulospalkkioohjelmasta luovuttiin vuonna 2009 ja lomakaudelta 2008–2009 kertynyttä lomarahaa alennettiin
yhteen kolmasosaan normaalista. Lisäksi yhtiön ylin johto luopui yhden kuukauden palkasta.
Neuvotteluiden lopputuloksena Ixonos-konsernista irtisanottiin 25 henkilöä. Irtisanomiset kohdistuivat
henkilöstöön, joka tuottaa palveluita, joilla yhtiön arvion mukaan ei jatkossa ole riittävää kysyntää ja
joihin kohdistuu kasvava kansainvälinen hintapaine. Toteutuvat kustannussäästöt ovat vuositasolla
noin 3 miljoonaa euroa kuluvan vuoden toiselta vuosineljännekseltä alkaen.
Lisäksi neuvotteluissa sovittiin mahdollisuudesta lomauttaa huhti–kesäkuun aikana enintään 50
henkilöä enintään viideksi kuukaudeksi, mikäli yhtiön palveluiden kysyntä markkinatilanteesta
johtuen heikkenee. Yhtiö antoi kesäkuun loppuun mennessä lomautusilmoituksen 48 henkilölle.
Lomautukset tulivat voimaan elokuun aikana. Lomautetuille henkilöille tarjottiin henkilökohtainen
irtisanomissuoja 6 kuukauden ajaksi lomautuksen alkamisesta.
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli -27,0 prosenttia (2008: 15,1) ja sijoitetun pääoman tuotto
(ROI) -9,4 prosenttia (2008: 15,9). Pääoman tuottoprosenttien lasku johtui pääosin Business
Solutions -liiketoiminta-alueen liikearvon alaskirjauksesta aiheutuneesta tuloksen pienenemisestä.
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 52,1 MEUR (2008: 62,7 MEUR). Oma pääoma oli 19,2 MEUR (2008: 25,1
MEUR). Omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (2008: 40,1). Konsernin likvidit varat olivat
katsauskauden lopussa 2,3 MEUR (2008: 2,9 MEUR).
Yhtiö lisäsi vieraan pääoman ehtoista rahoitusta katsauskaudella 8 miljoonalla eurolla liittyen
Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n (sittemmin Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy) lisäkauppahinnan
maksamiseen. Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen lisäyksestä 4 miljoonaa euroa on
pitkäaikaista ja 4 miljoonaa euroa lyhytaikaista. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli korollisia
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pankkilainoja yhteensä 15,3 miljoonaa euroa. Pankkilainoihin liittyy rahoituskovenantteja, jotka on
sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja korollisten pankkilainojen (osittain korollisten nettovelkojen)
ja rullaavan 12 kuukauden käyttökatteen suhteeseen.
LIIKEARVOT
Konsernin taseessa oli 31.12.2009 liikearvoa 22,8 miljoonaa euroa, mikä on 9,4 miljoonaa euroa
vähemmän kuin vuoden alussa (31.12.2008: 32,2 MEUR). Liikearvoa on pienentänyt kolmannella
vuosineljänneksellä Business Solutions -liiketoiminta-alueella tehty liikearvon alaskirjaus sekä
vuonna 2007 tehdyn Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n (sittemmin Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy)
yritysoston lisäkauppahinnan muutos.
Yhtiö suoritti konsernin liiketoimintasegmenteille jaettujen liikearvojen arvonalennustestin syyskuun
lopussa ja tilikauden lopussa. Syyskuun lopussa tehdyssä liikearvojen arvonalennustestissä
Business Solutions -liiketoiminta-alueen vaikeasta markkinatilanteesta aiheutuneet kuluvan vuoden
liikevaihdon ja -voiton voimakas lasku sekä yksikön lyhyen aikavälin liikevaihto- ja
liikevoittoennusteiden merkittävä heikkeneminen vaikuttivat yksikön kassavirta-analyysiin
perustuvassa arvonmäärityksessä niin merkittävästi, että vaikka yhtiö pitkällä aikavälillä uskoo
yksikön voimakkaaseen kasvuun ja kannattavuuden palautumiseen, päätettiin yksikön 18,3 MEUR:n
liikearvoa alaskirjata 7,2 MEUR:lla. Alaskirjauksella ei ole kassavaikutusta. Tilikauden lopussa
tehdyssä liikearvojen arvonalennustestissä ei tullut tarvetta liikearvojen alaskirjaukseen.
Yhtiöllä oli 31.12.2008 Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n lisäkauppahintaa taseen lyhytaikaisissa
korollisissa veloissa yhteensä 9,7 miljoonaa euroa. Yhtiö maksoi 19.4.2009 lisäkauppahintana 7,8
miljoonaa euroa, mikä perustui Ixonos Oyj:n näkemykseen oikeasta lisäkauppahinnasta.
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 3,1 MEUR (2008: 6,2 MEUR). Liiketoiminnan
rahavirran muutos johtui pääasiassa konsernin käyttökatteen pienenemisestä sekä korkokulujen ja
maksettujen verojen kasvusta.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 985 (2008: 930) ja kauden lopussa 1 063
(2008: 957). Henkilöstömäärää vähensivät konsernin Suomen yhtiöissä toteutetut tehostamistoimet
sekä sitä lisäsivät henkilöstömäärän kasvu ulkomaan yhtiöissä, etenkin Kiinassa. Katsauskauden
lopussa konsernin henkilöstöstä 748 henkilöä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 315 henkilöä
konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vaihto ja kurssi
Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 3,50 euroa (2008: 6,15 euroa), alin 1,70 euroa (2008:
2,00 euroa) ja päätöskurssi 31.12.2009 2,72 euroa (2008: 2,23 euroa). Katsauskauden keskikurssi
oli 2,15 euroa (2008: 4,08 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3.842.270 kappaletta
(2008: 3.985.490 kappaletta), mikä vastaa 41,3 prosenttia (2008: 43,0 prosenttia) osakkeiden
lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla
31.12.2009 oli 25.331.602 euroa (2008: 20.634.388 euroa).
Osakepääoma
Vuoden 2009 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 370.123,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä
9.253.089 kappaletta. Joulukuun 2008 aikana merkittiin vuoden 2002 optio-ohjelman II perusteella
yhteensä 60.000 yhtiön osaketta. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 6.3.2009.
Katsauskauden lopussa Ixonosin osakepääoma oli 372.523,56 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä
9.313.089 osaketta.
Optio-ohjelma 2006
2006 AI-optioita on laskettu liikkeelle 140.000 kappaletta, AII-optioita 140.000 kappaletta, BI-optioita
60.000 kappaletta ja BII-optioita 60.000 kappaletta. A-sarjan optioista on palautunut yhtiölle
optioehtojen perusteella 15.000 kappaletta AI-optioita ja 15.000 kappaletta AII-optioita. Nämä optiot
on muunnettu optioehtojen mukaisesti B-sarjan optioiksi ja jaettu uudelleen. Vielä ulkona olevilla
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2006 optiosarjojen optioilla voidaan merkitä yhteensä enintään 391.500 osaketta, mikä on 4,2
prosenttia yhtiön osakemäärästä. Osakkeiden merkintäaika 2006 AI-optioilla alkoi 1.10.2007.
Merkintäaika alkoi AII- ja BI-optioilla 1.10.2008 ja BII-optioilla 1.10.2009. AI- ja AII-optioilla
merkintähinta on 4,13 euroa, BI- ja BII-optioilla 4,92 euroa. Merkintäaika 2006 optioilla päättyy
31.12.2011.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2009 oli 3 059 (2008: 2 853). Yksityishenkilöt omistivat 57
prosenttia (2008: 59 prosenttia) ja yhteisöt 43 prosenttia (2008: 41 prosenttia) osakkeista.
Ulkomaalaisomistuksen osuus koko osakemäärästä oli 8 prosenttia (2008: 2 prosenttia).
Hallituksen valtuudet
Katsauskauden lopussa hallituksella ei ollut voimassa olevia yhtiön osakkeisiin liittyviä valtuuksia.
YHTEENVETO MUISTA VUODEN 2009 TAPAHTUMISTA
Business Solutions -yksikön yhtiöittäminen
Joulukuussa 2009 ilmoitettiin Ixonosin Business Solutions -yksikön yhtiöittämisestä 1.1.2010 alkaen.
Yhtiöittämisen tavoitteena on konsernin juridisen organisaation yksinkertaistaminen, toiminnan
kehittäminen ja tehostaminen sekä Suomen toimintojen organisointi vastaamaan paremmin
liiketoimintojen luonteesta ja asiakkuuksista johtuvia tarpeita.
Nimitysvaliokunnan muodostaminen
Ixonosin nimitysvaliokunnan muodostamisesta ilmoitettiin 2.12.2009. Nimitysvaliokuntaan valittiin
yhtiön suurimman osakkeenomistajan Turret Oy:n edustajana Paul Ehrnrooth sekä yhtiön
suurimpana henkilöomistajana Matti Jokinen. Hallituksen asettamina valiokunnan
asiantuntijajäseninä toimivat Ixonosin hallituksen puheenjohtaja Tero Laaksonen sekä hallituksen
jäsen Esko Siik.
Älypuhelimien tuotekehityspalvelujen laajentaminen
18.9.2009 Ixonos Oyj ilmoitti laajentavansa älypuhelimien tuotekehityspalveluitaan ja perustavansa
Jyväskylän toimipisteensä yhteyteen uuden seuraavan sukupolven matkaviestimien
suunnitteluyksikön. Uusi suunnitteluyksikkö laajentaa yhtiön palvelut kattamaan ohjelmistokehityksen
lisäksi älypuhelimien mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun. Uudessa yksikössä Ixonos tulee
suunnittelemaan johtavien teknologiatoimittajien uusille tehokkaille piiriperheille sekä Android- ja
Symbian-käyttöjärjestelmille perustuvia älypuhelimia kansainvälisille laitevalmistaja- ja
operaattoriasiakkaille. Uuden yksikön perustamisen yhteydessä Ixonos osti Nokia Oyj:n
Jyväskylässä sijaitsevan matkaviestimien tuotekehityslaboratorion laitteistot.
Organisaatiorakenteen selkeyttäminen
Muutoksista Ixonosin organisaatiossa tiedotettiin 13.8.2009. Osana keväällä aloitettua konsernin
toimintojen tehostamisohjelmaa, Ixonosin organisaatiorakennetta selkeytettiin 1.9.2009 alkaen.
Konsernin hallinto- ja tukitoiminnot eriytettiin Palvelutuotannon organisaatiosta erilliseksi Hallintoyksiköksi. Palvelutuotanto-yksikkö koostuu konsernin asiantuntijapalveluiden tuottamisesta
vastaavista Line Management, Service Lines ja Project Management Office (PMO) -toiminnoista.
Toimipisteverkon laajentaminen
Yhtiö avasi huhtikuussa 2009 toimipisteet Bostoniin Yhdysvaltoihin ja Kööpenhaminaan Tanskaan.
Toimipisteiden avaaminen liittyy yhtiön strategiaan, jonka mukaan se pyrkii toimimaan lähellä
merkittäviä asiakkaitaan. Kesäkuussa Ixonos perusti toisen toimipisteen Kiinaan, Chengduun.
Toimipisteen perustaminen liittyy yhtiön strategiaan lisätä tuotantokapasiteettia edullisemman
kustannustason maissa. Kansainvälisiä toimintoja laajennettiin myös Saksassa ja IsossaBritanniassa.
Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n osakehankintaan liittyvä lisäkauppahinnan maksu
Ixonos Oyj:n maksoi 19.4.2009 Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n (sittemmin Ixonos
Ulkoistuspalvelut Oy) 4.9.2007 allekirjoitetun osakekauppasopimuksen mukaisena
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lisäkauppahintana 7,8 miljoonaa euroa. Ixonos rahoitti lisäkauppahinnan maksun nostamalla 4
miljoonaa euroa pitkäaikaista ja 4 miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Rahoitukseen
käytettyjen lainojen nostaminen ei nosta taseen korollisten velkojen määrää, koska IFRS:n
säännösten mukaan lisäkauppahinta oli jo aiemmin kirjattu kokonaisuudessaan korollisiin
lyhytaikaisiin velkoihin. Suoritettu lisäkauppahinnan määrä perustuu Ixonos Oyj:n näkemykseen
oikeasta lisäkauppahinnasta. Neuvotteluissa Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n myyjäosapuolen
kanssa ei ole päästy yhteisymmärrykseen lisäkauppahinnan määrästä. Lisäkauppahintaan liittyvän
erimielisyyden ratkaisemiseksi on käynnistetty välimiesmenettely Keskuskauppakamarin
välimieslautakunnassa, johon liittyvässä kanteessa myyjien lisäkauppahintavaatimus on noin 8
miljoonaa euroa jo maksetun lisäkauppahinnan päälle. Yhtiön näkemyksen mukaan lisävaatimus on
perusteeton.
Ixonosin yhtiökokous 19.3.2009
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2009, missä vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja
konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.- 31.12.2008. Kokouksessa päätettiin, että osinkoa ei tilikaudelta
jaeta. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Matti Järvinen, Tero Laaksonen, Matti Makkonen, Esko
Siik, Markku Toivanen sekä uusina jäseninä Peter Eriksson ja Pertti Ervi. Hallitus valitsi
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Tero
Laaksosen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Pertti Ervin.
Strategian täsmentäminen
Ixonos Oyj tiedotti 11.3.2009 täsmentävänsä strategiaansa ja keskittyvänsä liiketoiminnassaan
uusien mobiiliviestinnän ja Internet-teknologioiden mahdollisuuksia hyödyntävien tuotteiden ja
palveluiden ohjelmistojen kehittämiseen. Merkittävimmiksi toiminnan kehittämisalueiksi nimettiin
innovaatiot ja ratkaisukyky, laatu ja kustannustehokkuus sekä asiakaslähtöisen palveluasenteen
jatkuva kehittäminen. Täsmennettyä strategiaa seuraten yhtiön liiketoiminta organisoitiin kolmeen
segmenttiin: Mobile Terminals & Software, Media & Communities ja Business Solutions.
Henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut ja tehostamistoimet
Ixonos Oyj käynnisti 12.2.2009 henkilöstönsä kanssa yhteistoimintaneuvottelut, joiden päättymisestä
tiedotettiin 10.3.2009. Neuvottelujen tavoitteena oli tehostaa konsernin hallinto- ja tukitoimintoja ja
kasvattaa yhtiön asiantuntijahenkilöstön laskutusastetta sekä lisätä ulkomaisten toimipisteiden
suhteellista osuutta koko konsernin palvelutuotannossa. Neuvottelut koskivat Ixonos-konsernin
hallintoa ja tukitoimintoja sekä kotimaan toimipisteitä. Muiden säästö- ja tehostamistoimien lisäksi,
neuvotteluiden lopputuloksena Ixonos-konsernista irtisanottiin 25 henkilöä.
Uusi liiketoimintayksikkö Media & Communities
Ixonos tiedotti 29.1.2009 perustavansa uuden liiketoimintayksikön Media & Communities, joka
kehittää median, viihteen ja informaation jakamiseen sekä verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä
päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita. Yksikön asiakaskunta koostuu kansainvälisillä
markkinoilla toimivista yrityksistä, jotka hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua
kuluttajille ja yhteistyökumppaneilleen suunnatuilla Internet-palveluilla. Yksikön johtajaksi ja
varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Timo Kaisla, asemapaikkana Boston,Yhdysvallat.
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Kotimaan toimintojen tehostaminen jatkuu
Pystyäkseen vastaamaan paremmin muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin Suomen
markkinoilla Ixonos jatkaa toimintojen tehostamista Business Solutions -liiketoiminta-alueella ja
käynnisti yt-neuvottelut konserniin kuuluvassa Ixonos Finland IS Oy:ssä (nykyinen Ixonos Business
Solutions Oy) 12.1.2010. Toimintojen tehostamisen tavoitteena on keskittää yhtiön
teknologiaosaamisalueita vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita, sopeuttaa yhtiön toimintoja
alentuneeseen kysyntään tietyillä osaamisalueilla ja tehostaa kotimaan toimintojen kannattavuutta.
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/fi/sijoittajat/riskienhallinta.
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Tämän hetken suurimmat epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuiseen finanssikriisiin ja sen
mahdollisiin seurannaisvaikutuksiin. Yleinen taloudellinen epävarmuus ja kiristyneet luottoehdot
vaikuttavat myös yritysten investointeihin ja investointihalukkuuteen. Yleinen taloudellinen
epävarmuus heijastuu myös Ixonosin asiakasyritysten tietojärjestelmien kehittämisinvestointeihin
lykkäämällä niiden ajoitusta tai niitä koskevaa päätöksentekoa.
Ixonosin yritysostot, vuosina 2006–2008 tapahtunut nopea kasvu ja projektitoiminnan kasvu ovat
lisänneet yhtiön käyttöpääoman tarvetta. 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
syyskuussa tehdyn Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kohdistuneen alaskirjauksen
jälkeenkin alaskirjausriski, mikäli yhtiön tai jonkin sen kassavirtaa tuottavan yksikön tulevaisuuden
tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan kuluvan
vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja jos tarvetta ilmenee, myös muulloin.
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 ryhtyä erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Ixonosilla on
normaalin toimintansa vaatimat kassavarat käytössään.
Ixonos Oyj on kirjannut Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n (sittemmin Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy)
4.9.2007 allekirjoitetun osakekauppasopimuksen mukaisena lisäkauppahintana 7,8 miljoonaa euroa.
Lisäkauppahinnan määrä perustuu Ixonos Oyj:n näkemykseen lisäkauppahinnasta. Neuvotteluissa
myyjäosapuolen kanssa ei ole päästy yhteisymmärrykseen lisäkauppahinnan määrästä.
Lisäkauppahintaan liittyvän erimielisyyden ratkaisemiseksi on käynnissä välimiesmenettely
Keskuskauppakamarin välimieslautakunnassa, johon liittyvässä kanteessa myyjien
lisäkauppahintavaatimus on noin 8 miljoonaa euroa jo maksetun lisäkauppahinnan päälle.
Välimiehen ratkaisua asiaan odotetaan vuoden 2010 keväällä.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Maailmanlaajuisen talouskriisin seuraukset vaikuttavat voimakkaasti myös ICT-palvelualalla.
Epävarmojen talousnäkymien vuoksi tietotekniikkamarkkinoiden ennustettavuus on säilynyt
heikkona. Gartnerin tutkimusten mukaan toimialan liiketoiminnan kokonaisvolyymi on pienentynyt
maailmanlaajuisesti vuonna 2009 ja kääntyi lievään kasvuun vuonna 2010. Market-Vision mukaan
Suomen IT-markkina supistui vuonna 2009, mutta on kääntymässä hiljaiseen kasvuun vuonna 2010.
Ixonosin asiakasyritykset noudattavat edelleen yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuen
ohjelmisto- ja tietojärjestelmäinvestoinneissaan sekä uusien projektien käynnistämisessä
tavanomaista suurempaa varovaisuutta. Palveluihin kohdistuu myös hintapaineita, etenkin
kansainvälisissä asiakkuuksissa.
Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ennustetaan nousevan viimevuotista
suuremmaksi ja liikevoiton olevan positiivisen. Koko vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennustetaan
kasvavan edellisvuotta selvästi suuremmiksi.
Yhtiön kuluvan vuoden tavoitteena on edelleen jatkaa toiminnan tehostamista, palveluiden
kehittämistä, palvelutuotannon laajentamista edullisemman kustannustason maissa sekä ylläpitää
liiketoiminnan kassavirtaa ja kannattavuutta.
HALLITUKSEN OSINGONJAKOEHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Emoyhtiön tilikauden tappio oli 4.489.157,11 ja voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 olivat yhteensä
15.218.625,47 euroa.
Ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen edellyttämät investoinnit
hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille
jaeta osinkoa tilikaudelta 2009.
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Varsinainen yhtiökokous
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tiistaina 23.3.2010 klo 09:00 alkaen.
Vuosikertomus 2009 valmistuu viikolla 12. Painettu vuosikertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2009 on
tilattavissa yhtiön kotisivuilla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse osoitteella
vuosikertomus@ixonos.com tai postitse osoitteella Ixonos Oyj/Vuosikertomus, PL 284, 00811
Helsinki. Vuosikertomus on luettavissa myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa:
www.ixonos.com/fi/sijoittajat.
SEURAAVAT KATSAUKSET
Osavuosikatsaus ajalta 1-3/2010 julkaistaan keskiviikkona 28.4.2010. Muut osavuosikatsaukset
julkaistaan, kuten tiedotteessa 21.1.2010 on informoitu, keskiviikkona 4.8.2010 (katsaus jaksolta
1.1.-30.6.2010) ja keskiviikkona 27.10.2010 (katsaus jaksolta 1.1.-30.9.2010).

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj
toimitusjohtaja Kari Happonen, tel. 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com
talousjohtaja Timo Leinonen, tel. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
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IXONOS-KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–31.12.2009
Laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti noudattaen
vuositilinpäätöksen 31.12.2008 laatimisperiaatteita.
Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja: IFRS 8
Toimintasegmentit ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin johdolta sellaisten
arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä
tilikauden 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. Alkuperäinen tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen
tilinpäätöstiedote on käännös.
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR

Liikevaihto
Liiketoiminnan kulut
LIIKEVOITTO
ENNEN
LIIKEARVON
ARVONALENNUSTA
LIIKEARVON
ARVONALENNUS
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja
kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot
KATSAUSKAUDEN
VOITTO

1.1.–
31.12.09

1.1.–
31.12.08

Muutos
%

1.10.–
31.12.09

1.10.–
31.12.08

67 059
-63 853
3 207

75 115
-68 992
6 123

-10,7
-7,4
-47,6

19 472
-17 758
1 715

20 475
-17 922
2 553

-7 200

0

0

0

0

-3 993
-1 471

6 123
-1 406

-165,2
4,6

1 715
-654

2 553
-521

-5 464
-523
-5 987

4 717
-1 203
3 514

-215,8
-56,6
-270,4

1 061
-347
714

2 032
-486
1 546

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
Tilikauden tulos
Muut laajan
tuloslaskelman erät
Muuntoeron muutos
KATSAUSKAUDEN
LAAJA TULOS

-5 987

3 514

-270,4

714

1 546

5
-5 982

-16
3 498

129,6
-271,0

5
719

-18
1 528

KONSERNIN TASE, 1000 EUR
VARAT

31.12.2009

31.12.2008

PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo

22 826

32 195

12 (15)
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset
Myytävissä olevat sijoitukset
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
LYHYTAIKAISET VARAT
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
VARAT YHTEENSÄ

5 061
3 942
233
110
32 172

6 632
3 147
41
110
42 125

17 691
2 278
19 968
52 140

17 681
2 913
20 594
62 719

OMA PÄÄOMA JA VELAT

31.12.2009

31.12.2008

373
219
0
14 808
9 764
-5 987
19 177

370
121
100
14 808
6 221
3 514
25 135

10 543
22 420
32 963
52 140

10 532
27 052
37 584
62 719

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Osakeanti
Sij. vapaan oman pääoman rahasto
Ed. tilikausien voitto
Katsauskauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
VELAT YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, 1000 EUR

Oma pääoma
1.1.2008
Kulukirjaus optioista
Ylikurssirahaston
siirto sij. vapaan
opon rahastoon
Uusmerkintä
Osinko
Tilikauden laaja tulos
Oma pääoma
31.12.2008
Oma pääoma 1.1.2009
Kulukirjaus optioista
Uusmerkintä
Osinko
Tilikauden laaja tulos
Oma pääoma 31.12.2009

Osake
pää
oma

Ylikurssi
rahasto

Osake
anti

Sij.
vapaan
opon
rahasto

Muunto
ero

Kerty
neet
voitto
varat

Yht.

355

4 512

77

8 869

0

7 734

21 548

106

106
0

-4 512

15

121

4 512

23

1 428
-1 604
3 514
9 752

370

121

100

14 808

-16
-16

370

121

100

14 808

-16

9 752
25

2

98

-100

373

219

0

14 808

5
-11

-5 987
3 789

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto

1.1.–
31.12.2009

1.1.–
31.12.2008

-5 987

3 514

1 587
-1 604
3 498
25 135
25 135
25
0
0
-5 982
19 177

13 (15)
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut
Verot

523

1 203

Poistot ja arvonalentumiset

3 157

2 464

Varausten muutos

0

-93

Rahoitustuotot ja –kulut

1 471

1 406

Liikearvon arvonalennus
Muut oikaisut
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos

7 200
93
6 457
-314

0
98
8 593
-665

Saadut korot

25

165

Maksetut korot

-1 360

-596

Käyttöomaisuuden myyntivoitot

5

-21

Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirta

-1 709
3 103

-1 229
6 246

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 369

-4 556

Saadut osingot
Rahoitusvarojen muutos
Tytäryritysten hankinta

2
0
-7 486

1
143
-3 109

Investointien nettorahavirta

-8 853

-7 521

Nettorahavirta ennen rahoitusta

-5 750

-1 274

Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot

0

-1 604

Pitkäaikaisten lainojen nosto

4 000

6 417

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

-2 425

-3 400

Lyhytaikaisten lainojen nostot

4 563

2 787

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-1 024

-2 490

Osakeanti

0

146

Rahoituksen nettorahavirta

5 115

1 856

Rahavarojen muutos

-635

582

Rahavarat kauden alussa

2 913

2 331

Rahavarat kauden lopussa

2 278

2 913

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Liikevaihto
Liiketoiminnan kulut
LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVON
ARVONALENNUSTA
LIIKEARVON ARVONALENNUS
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen veroja
Tuloverot
VERTAILUJAKSON TULOS

Q4/200
9
1.10.09
–
31.12.0
9

Q3/200
9
1.7.09
–
30.9.0
9

Q2/200
9
1.4.09
–
30.6.0
9

Q1/200
9
1.1.09
–
31.3.0
9

Q4/200
8
1.10.08
–
31.12.0
8

19 472
-17
758
1 715

13 840
-13
382
458

16 304
-15
257
1 046

17 443
-17
456
-13

20 475
-17
922
2 553

0
1 715
-654
1 061
-347
714

-7 200
-6 742
-266
-7 008
-50
-7 058

0
1 046
-228
818
-229
589

0
-13
-323
-336
104
-232

0
2 553
-521
2 032
-486
1 546

14 (15)
SEGMENTTIRAPORTOINTI

Liikevaihto segmenteittäin
Mobile Terminals & Software
Media & Communities
Business Solutions
Liikevaihto yhteensä
Liikevoitto segmenteittäin
Mobile Terminals & Software
Media & Communities
Business Solutions
Hallinto
Liikevoitto yhteensä
Liikevoitto liikevaihdosta %
Korko- ja rahoitustuotot
Voitto ennen veroja
Verot
KAUDEN VOITTO
Varat segmenteittäin
Mobile Terminals & Software
Media & Communities
Business Solutions
Muut
Varat yhteensä

1.1.–
31.12.2009

1.1.–
31.12.2008

37 310
10 488
19 261
67 059

33 830
12 679
28 606
75 115

5 667
1 061
-8 731
-1 990
-3 993
-6,0
-1 471
-5 464
-523
-5 987

4 775
1 601
1 240
-1 493
6 123
8,2
-1 406
4 717
-1 203
3 514

16 898
9 313
18 335
7 593
52 140

15 942
10 232
30 296
6 248
62 719

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

Kirjanpitoarvo
1.1.2008
Lisäykset
Vähennykset
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo
31.12.2008
Kirjanpitoarvo
1.1.2009
Lisäykset
Vähennykset
Arvonalentumiset
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo
31.12.2009

Liike
arvo

Aineettomat
hyödykkeet

Aineelliset
käyttö
omaisuus
hyödykkeet

Muut aineel
liset hyödyk
keet

Yht.

21 067

6 282

1 332

110

28 791

11 128

32 195

2 377
-93
-1 934
6 632

2 774
-429
-530
3 147

110

16 279
-522
-2 464
42 084

32 195

6 632

3 147

110

42 084

536

1 864
-19

-2 107
5 061

-1 050
3 942

110

2 400
-2 188
-7 200
-3 158
31 939

-2 169
-7 200
22 826

TUNNUSLUKUJA

Tulos/osake, EUR laimennettu
Tulos/osake, EUR
Oma pääoma/osake, EUR

1.1.–
31.12.2009

1.1.–
31.12.2008

-0,64
-0,64
2,06

0,39
0,39
2,72

15 (15)
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Liikevoitto/liikevaihto, %
Net gearing

0,33
-9,4
-27,0
-6,0
81,4

0,69
15,9
15,1
8,2
74,8

MUITA TIETOJA

HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö kauden lopussa
VASTUUT, tEUR
Omista sitoumuksista annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset
Leasing- ja muut vuokravastuut
Erääntyy 1 vuoden kuluessa
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa
Erääntyy 5 vuoden kuluttua
Yhteensä
Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo
Erääntyy 1 vuoden kuluessa
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa
Erääntyy 5 vuoden kuluttua
Yhteensä
Käypä arvo

1.1.–
31.12.2009

1.1.–
31.12.2008

985
1 063

930
957

31.12.2009

31.12.2008

9 900

9 800

4 130
7 515
0
11 645

3 968
8 365
0
12 332

2 579
3 321

0
6 443

5 900
-172

6 443
-141

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
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 (keskimäärin) x 100
Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma x 100

