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BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2010 
 

YHTEENVETO  

Tammi-kesäkuu H1/2010: 
- Liikevaihto 19,3 milj. euroa (17,0 milj. euroa 1-6/2009) 
- Liikevoitto 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa)  
- Tulos ennen veroja 0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa) 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 96,5 % (96,1 %)   
- Osakekohtainen tulos 0,02 euroa (-0,00 euroa)  
 

Huhti-kesäkuu Q2/2010 
- Liikevaihto 9,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa) 
- Liiketappio 0,1 milj. euroa (liikevoitto 0,2 milj. euroa)  
- Tulos ennen veroja 0,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa) 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 96,5 % (96,0 %) 
- Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa)  
 
 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HEINIÖ: 
 
”Liikevaihtomme on kehittynyt alkuvuonna odotettua paremmin, kasvu oli 13,7 % vertailujaksoon 
nähden. Valtaosa liikevaihdostamme tulee edelleen nesteannostelutuotteista eli pipeteistä ja 
kertakäyttökärjistä, joiden myynti on kasvanut erityisesti Aasian ja Pohjois-Amerikan alueella. 
Panostukset uusiin paikallisiin yksiköihin Aasiassa ovat osoittautuneet kannattaviksi. Kasvun 
taustalla ovat lisäksi Kiinan ja Japanin myynti- ja markkinointiorganisaatioiden toiminnan 
tehostaminen sekä tiivistynyt myynti- ja markkinointiyhteistyö pitkäaikaisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa Pohjois-Amerikassa. Lisäksi uskomme, että maailmantalouden 
elpyminen edesauttaa myynnin positiivista kehitystä myös loppuvuonna. 
 
Diagnostiikkaliiketoiminnassa olemme alkuvuonna diagnostisten testien myynnin edistämisen 
lisäksi panostaneet uuden Acetium-kapselin lanseeraamiseen. Tuote on vastaanotettu hyvin mutta 
asetettujen kasvuodotusten toteutuminen edellyttää jatkuvia panostuksia kuluttajamarkkinointiin.  
 
Konsernin kannattavuutta rasittaa kuitenkin kiinteiden ja muuttuvien kulujen huomattava kasvu. 
Panostukset myynti- ja markkinaorganisaation laajentamiseen ovat olleet merkittäviä. Toisaalta 
raaka-ainekustannusten, erityisesti muoviraaka-aineen kallistuminen, yhdessä hintakilpailun 
kiristymisen kanssa luovat paineita nesteannosteluliiketoiminnan tehostamiseen jatkossa. 
Konsernin maksuvalmiutta parantaa vaihtovelkakirjalainan uudelleenjärjestelyn toteutuminen.”  
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KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 
 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ 1-12/ 

 2010 2009 % 2010 2009 % 2009 2008 

    
Liikevaihto, MEUR 9,9 8,7 13,7 19,3 17,0 13,7 35,4 35,1 

Liikevoitto/-tappio, MEUR -0,1 0,2 -131,2 0,0 0,2 -85,8 1,2 1,3 

% liikevaihdosta -0,6 % 2,2 %  0,1 % 1,2 %  3,4 % 3,7 % 

Voitto/tappio ennen veroja 0,3 0,0 492,5 0,4 0,0 4 568,4 0,7 1,0 

Katsauskauden 
voitto/tappio 

0,1 0,0 566,4 0,2 -0,1 513,4 0,4 0,9 

         
Investoinnit, brutto, MEUR 0,6 0,6 -8,6 1,5 1,2 23,2 2,4 1,2 

% liikevaihdosta 5,9 % 7,3 %  7,8 % 7,2 %  6,9 % 3,5 % 

Tutkimus- ja kehitysmenot, 
MEUR 

0,6 0,7 -6,5 1,2 1,3 -1,7 2,4 2,0 

% liikevaihdosta 6,2 % 7,5 %  6,4 % 7,2 %  6,8 % 5,8 % 

Henkilöstö keskimäärin 399 365 9,3 394 364 8,2 370 369 

Henkilöstö kauden lopussa 406 369 10,0 406 369 10,0 383 360 

         
Omavaraisuusaste % 44,9 % 45,4 %  44,9 % 45,4 %  46,8 % 46,5 % 

Tulos/osake, EUR 0,01 0,00 566,4 0,02 -0,00 513,4 0,03 0,07 

Oma pääoma/osake, EUR 1,02 0,95 7,4 1,02 0,95 7,4 0,99 0,97 

Kaikkien osakkeiden 
keskimääräinen lukumäärä 
kaudella 

12 937 627 12 937 627 0,0 12 937 627 12 937 627 0,0 12 937 627 12 937 62
7 

Osakkeiden lukumäärä 
kauden lopussa 

12 937 627 12 937 627 0,0 12 937 627 12 937 627 0,0 12 937 627 12 937 
627 

 

RAPORTOINTI 
Biohit raportoi liiketoiminnan mukaiset toimintosegmentit, jotka ovat nesteannosteluliiketoiminta ja 
diagnostiikkaliiketoiminta. Lisäksi yhtiö raportoi liikevaihdon päämarkkina-alueittain.  
 

LIIKEVAIHTO JA TULOS 

Huhtikuu-kesäkuu 
Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 13,7 % vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta ollen 
9,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli huhti-
kesäkuussa 96,5 % (96,0 %). 
 
Toisen neljänneksen liiketappio oli 0,1 milj. euroa (liikevoitto 0,2 milj. euroa), voitto ennen veroja 
0,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,00 euroa). 
 
Kannattavuuden heikentyminen johtui pääosin uuden Acetium-kapselin lanseeraukseen liittyvistä 
panostuksista. Acetium lanseerattiin katsauskauden loppupuolella.  
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Tammikuu-kesäkuu 
Biohit-konsernin katsauskauden liikevaihdon kasvu oli 13,7 % vuoden 2009 vastaavasta 
ajanjaksosta ja liikevaihto oli 19,3 milj. euroa (17,0 milj. euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan 
osuus liikevaihdosta oli 96,5 % (96,1 %). 
 
Katsauskauden liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (0,2 milj. euroa), voitto ennen veroja 0,4 milj. euroa 
(0,0 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (-0,00 euroa). 
 
Liikevaihto on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kehittynyt hieman odotettua paremmin. Kasvua 
korostaa vertailujakson normaalia pienempi liikevaihto. Liikevaihto on kasvanut kaikilla 
päämarkkina-alueilla, erityisesti Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. 
 
Katsauskauden kannattavuutta heikentävät muun muassa myynnin ja markkinoinnin organisaation 
vahvistamiseen liittyvät kulut. Katsauskauden tulosta paransivat rahoituseriin kohdennetut 
valuuttakurssivoitot. 
 

Segmenttikohtaiset luvut tammi-kesäkuu 
Katsauskauden liikevaihdosta 94,5 % koostui nesteannostelutuotteiden ja huoltopalveluiden 
myynnistä. Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 18,3 milj. euroa (16,2 milj. 
euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vastaavasti 1,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa). 
Nesteannosteluliiketoiminnan kasvu oli 13,2 % ja diagnostiikan kasvu 23,4 %. 
 
Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa) ja 
diagnostiikkaliiketoiminnan liiketappio oli 1,3 milj. euroa (liiketappio 1,1 milj. euroa).  
 

Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin 
 

  4-6/   
2010   

MEUR 

4-6/  
 2009 

MEUR 

Muutos  
 % 

1-6/   
2010   

MEUR 

1-6/   
2009   

MEUR 

Muutos   
% 

1-12/   
2009   

MEUR 
  
  

Nesteannostelu 9,4 8,2 13,7 18,3 16,2 13,2 33,6 
Diagnostiikka 0,6 0,5 15,2 1,1 0,9 23,4 1,8 
Yhteensä 9,9 8,7 13,7 19,3 17,0 13,7 35,4 

 

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin 
 

  4-6/   
2010   

MEUR 

4-6/  
 2009 

MEUR 

Muutos 
  % 

1-6/   
2010   

MEUR 

1-6/   
2009   

MEUR 

Muutos   
% 

1-12/   
2009   

MEUR 
  
  

Nesteannostelu 0,6 0,6 -1,0 1,3 1,3 5,1 3,2 
Diagnostiikka -0,7 -0,5 -54,1 -1,3 -1,1 -21,9 -2,0 
Yhteensä -0,1 0,2 -131,2 0,0 0,2 -85,8 1,2 
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Konsernin liikevaihto päämarkkina-alueittain 
 
Liikevaihto, MEUR 4-6/ 

2010 
4-6/ 

2009 
Muutos, 

% 
1-6/ 

2010 
1-6/ 

2009 
Muutos, 

% 
1-12/ 
2009 

Eurooppa 5,2 4,9 5,2 10,2 9,7 5,8 19,4 
Amerikka 2,0 1,6 31,8 3,9 3,0 27,2 6,2 
Aasia 1,3 1,0 29,4 2,9 2,2 36,2 4,7 
Muut 1,4 1,3 7,2 2,3 2,2 4,9 5,1 
Konserni yhteensä 9,9 8,7 13,7 19,3 17,0 13,7 35,4 

Valuuttakurssien vaikutukset 
Valuuttakurssien muutokset eivät ole merkittävällä tavalla vaikuttaneet konsernin liikevaihtoon 
katsauskaudella.  

TASE 
Taseen loppusumma 30.6.2010 oli 29,7 milj. euroa (27,1 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 44,9 % 
(45,4 %).  

RAHOITUS 
Katsauskauden rahavirta oli 0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,5 
milj. euroa (1,8 milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 2,0 milj. euroa 
(1,7 milj. euroa 30.6.2009 ja 1,6 milj. euroa 31.12.2009). Current ratio oli 1,4 (2,3). Current ration 
lasku johtui vuonna 2005 liikkeelle lasketun 4,05 milj. euron arvoisen, lokakuussa 2010 erääntyvän 
vaihtovelkakirjalainan siirtymisestä pitkäaikaisista veloista lyhytaikaisiin velkoihin. 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja oli katsauskaudella 1,2 milj. euroa (1,3 milj. euroa) eli 6,4 % 
liikevaihdosta (7,2 %). Katsauskaudella on aktivoitu kehittämismenoja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. 
euroa). 

INVESTOINNIT 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Investoinnit liittyvät 
pääosin Kajaanin tuotantoteknologiaan, joka nostaa pipettien kertakäyttöisten kärkien 
tuotantokapasiteettia.  

HENKILÖSTÖ 
Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 394 (364 vuoden 2009 
vastaavana ajanjaksona ja 370 vuonna 2008), josta emoyhtiön palveluksessa oli 182 (170 vuonna 
2009 ja 172 vuonna 2008) ja tytäryritysten 212 (194 vuonna 2009 ja 198 vuonna 2008). 
Henkilöstön määrä on kasvanut etenkin Aasian yksiköissä.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Biohitin liikevaihdon hyvä kehitys alkuvuonna on jatkunut toisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön 
aiemmin raportoimissa lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisen 
vuosineljänneksen jälkeen lukuun ottamatta yhtiön vaihtovelkakirjalainaa ja raaka-ainehintojen 
vaikutusta. 
 
Konsernin maksuvalmiuden osalta merkittävän riskin on aiemmin muodostanut kuluvan vuoden 
lokakuussa erääntyvä 4,05 milj. euron vaihtovelkakirjalaina. Laina on kuitenkin katsauskauden 
jälkeen järjestelty uudelleen laskemalla liikkeelle vastaavan suuruinen uusi vaihtovelkakirjalaina, 
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jonka lainanantajat ovat sitoutuneet merkitsemään tulevan lokakuun aikana. Lainalla korvataan 
vanha vaihtovelkakirjalaina. Lainan uudelleenjärjestely parantaa osaltaan konsernin 
maksuvalmiutta, joka kuitenkin edelleen on ainoastaan tyydyttävällä tasolla. 
 
Yhtiön liiketoiminnalliset riskit kohdistuvat edelleen lähinnä diagnostiikkaliiketoimintaan ja siihen 
liittyviin odotuksiin. Diagnostiikkaliiketoimintaan kohdistuvien kasvuodotusten toteutumatta 
jääminen voi heijastua negatiivisesti koko konsernin kannattavuuteen. Pitkällä aikajänteellä 
kasvuodotusten toteutumatta jääminen voi lisäksi johtaa diagnostiikkatuotteisiin liittyvän 2,6 milj. 
euron liikearvon alaskirjaukseen. Katsauskauden aikana jatkettu diagnostiikkaliiketoiminnan 
pitkäjänteinen kehittäminen näyttää kuitenkin tuottavan tulosta eikä riski ole yhtiön arvion mukaan 
siten kasvanut. 
 
Nesteannosteluliiketoiminnan kannattavuutta on rasittanut raaka-ainehintojen, erityisesti 
muoviraaka-aineiden hintojen, nousu. Siltä osin kuin kustannusten nousua ei hintakilpailun myötä 
pystytä täysin siirtämään tuotteiden hintoihin rasittaa tämä myös liiketoiminnan kannattavuutta. 
Yhtiö pyrkii suojautumaan tältä riskiltä mm. sopimusteknisillä keinoilla. 
 
Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuden osalta merkittävän riskin muodostaa edelleen euron ulkoisen 
arvon kehitys. Valuuttakurssiriskiä vastaan yhtiö pyrkii suojautumaan tekemällä hankintoja muissa 
kuin eurovaluutassa, minkä lisäksi konsernin kulurakenne pyritään suunnittelemaan siten että 
merkittävä erä kiinteistä kuluista toteutuu muussa kuin eurovaluutassa.  

NÄKYMÄT VUONNA 2010  
Konsernin liikevaihto on kasvanut ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hieman odotettua 
paremmin. Alkuvuoden aikana alkaneen positiivisen liikevaihdon kehityksen odotetaan jatkuvan 
myös loppuvuoden aikana. Taantuman jälkeisen kehityksen odotetaan näkyvän kaikilla markkina-
alueilla kysynnän kasvuna ja erityisesti Euroopan ulkopuolisilla markkina-alueilla.  
 
Nesteannostelutuotteissa taantumasta elpyminen näkyy kysynnän painottumisena erityisesti 
mekaanisiin ja elektronisiin pipetteihin. Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan myös loppuvuoden 
aikana. Liiketoiminnan kannattavuuteen ja konsernin tuloskehitykseen vaikuttaa kuitenkin 
epäsuotuisasti raaka-aineiden hintojen, erityisesti muoviraaka-aineen kallistuminen. 
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvun odotetaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Kasvun 
odotetaan kuitenkin olevan alkuvuoden tapaan maltillista ja kohdistuvan diagnostisten testien ja 
Acetium-kapselin menekin kasvuun.  
 
Yhtiö odottaa koko vuoden tuloksen ennen veroja olevan hieman parempi kuin edellisenä vuotena. 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT 

Nesteannosteluliiketoiminta 
Nesteannosteluliiketoiminnassaan Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi laboratoriolaitteita ja -
tarvikkeita lääke-, elintarvike- ja muun teollisuuden sekä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja 
sairaaloiden käyttöön. Tuotevalikoima käsittää mekaaniset ja elektroniset nesteannostelijat sekä 
kertakäyttöiset kärjet. Suurin osa tuotteista myydään Biohitin omalla tuotemerkillä. Yhtiö valmistaa 
myös asiakkaille räätälöityjä OEM (Original Equipment Manufacturer) –tuotteita, jotka täydentävät 
monien globaalisti toimivien yhtiöiden valmistamia diagnostisia testi- ja analyysijärjestelmiä. Lisäksi 
Biohit tarjoaa jakeluverkostonsa kautta nesteannostelutuotteiden huoltoon, kalibrointiin ja 
koulutukseen liittyviä palveluita.  
 
Nesteannosteluliiketoiminnan myynti on katsauskauden aikana kehittynyt suotuisasti kaikkien 
tuoteryhmien osalta. Myös pipettien myynnin kasvu on jatkunut kuluvan vuoden toisen 
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vuosineljänneksen aikana. Kasvu on jatkunut etenkin Aasiassa, mutta myös Pohjois-Amerikan 
myynti on piristynyt vertailujaksoon nähden. 
 
Biohit on katsauskaudella panostanut erityisesti kertakäyttöisten pipetinkärkien markkinointiin ja 
myyntiin. Lisäksi yhtiö on laajentanut omaa myyntiverkostoaan kasvavilla Aasian markkinoilla. 
 
Kesäkuussa Biohit aloitti nesteannosteluliiketoiminnan ohjausmallin uudelleenorganisoinnin. 
Johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet täsmennettiin prosessien mukaan liiketoimintaohjauksen 
tehostamiseksi. Tavoitteena on kehittää yhtiön toimintaa aidosti kansainväliseksi konsernin omia 
resursseja ja laajaa tytäryhtiöverkostoa sekä matriisiorganisaatiota hyödyntäen. Muutokset astuivat 
voimaan heinäkuun alussa ja samantyyppistä ohjausmallia tullaan myöhemmin viemään myös 
diagnostiikkaliiketoimintaan. 
 
Uuden johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet ovat seuraavat: Jussi Heiniö (toimitusjohtaja), 
Erkki Vesanen (tuotekehitys ja tuotteiden elinkaarihallinta), Kalle Härkönen (operatiiviset 
toiminnot), Jukka-Pekka Haapalahti (myynti ja markkinointi), Seppo Riikonen (laatu ja 
riskienhallinta), Tiina Hankonen (talous, ICT ja HR) ja Josefin Hoviniemi (viestintä). 

Diagnostiikkaliiketoiminta 
Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi ruoansulatuskanavan 
sairauksien diagnostiikkaan ja ennaltaehkäisyyn käytettäviä, luotettavaan tutkimustietoon ja 
innovaatioihin perustuvia testejä ja analyysijärjestelmiä. Tuotevalikoima käsittää mm. GastroPanel-
tutkimukset (www.gastropanel.net) sekä ColonView-pikatestit perusterveydenhuollon käyttöön, 
laktoosi-intoleranssi- ja helikobakteeri-pikatestit erikoissairaanhoidon käyttöön sekä instrumentteja 
ja analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Yhtiö markkinoi lisäksi GastroPanel-laboratorio – 
analyysikokonaisuuksia. Tämä kokonaisuus sisältää GastroPanel -testikittien lisäksi 
nesteannostelutuotteita, instrumentteja ja ohjelmia sekä asennus-, koulutus- ja huoltopalveluita. 
GastroPanel-laboratorio –konseptilla pyritään edistämään GastroPanel-tutkimuksen tehokasta 
käyttöönottoa. Lisäksi yhtiöllä on palvelulaboratoriotoimintaa Suomessa ja Isossa-Britanniassa.  
 
Yhtiön kehittämä reseptivapaa Acetium-kapseli vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä maha-
suolikanavassa. Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen syöpätutkimusyksikkö on luokitellut 
alkoholijuomissa olevan ja alkoholista sisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydin I-luokan 
karsinogeeniksi eli syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Kapseli on kehitetty yhteistyössä Helsingin 
yliopiston tutkijoiden ja Biohitin tieteellisten neuvonantajien kanssa. Acetium-kapselia suositellaan 
henkilöille, jotka sairastavat helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamaa 
mahalaukun limakalvon vauriota (atrofinen gastriitti) ja siitä johtuvaa hapotonta mahaa sekä 
haponestolääkkeiden (PPI-lääkkeet, H2-salpaajat) käyttäjille (www.biohit.fi/acetium ja 
www.acetium.fi).  
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan myynnin kasvu edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 23,4 
% ja se on painottunut testikittien myyntiin. 
 
Katsauskauden aikana Biohit aloitti Acetium-kapselin apteekkimyynnin Suomessa. Tuote 
lanseerattiin kuluttajille toukokuun lopussa eikä sen myynnillä ole vielä ollut merkittävää vaikutusta 
katsauskauden liikevaihtoon. Lisäksi lanseeraukseen liittyvät kustannukset ovat heikentäneet 
katsauskauden tulosta.  
 
Kuluttajamainonnan lisäksi yhtiö on lanseerausvaiheessa panostanut erityisesti tuotteen 
saatavuuteen apteekkien kautta. Acetium-kapselit ovat toisen johtavan lääketukun, Tamro Oyj:n, 
kautta maanlaajuisessa jakelussa ja niitä on saatavissa jo yli 500 apteekissa kautta maan. 
Asetettujen kasvuodotusten toteutuminen edellyttää kuitenkin jatkuvia panostuksia sekä 
ammattilaisille (lääkärit, apteekkarit) että kuluttajille suunnattuun markkinointiin. 
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HALLINTO 
Biohitin perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja, professori Osmo Suovaniemi jätti kesäkuussa 
toimitusjohtajan tehtävät. Yhtiön hallitus nimitti uudeksi toimitusjohtajaksi 10.6.2010 alkaen 
varatuomari Jussi Heiniön, 48. Vuodesta 1997 Biohitin palveluksessa ollut Heiniö on viimeiset 
kuusi vuotta toiminut Biohitin hallintojohtajana ja varatoimitusjohtajana. Osmo Suovaniemi ei jää 
pois yhtiön toiminnoista vaan hän jatkaa aktiivista liiketoimintastrategioiden kehittämistä ja 
innovaatiotoimintaa ja toimii Biohitin tieteellisissä neuvottelukunnissa. Lisäksi hän jatkaa Biohit 
Oyj:n hallituksessa. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2010 päättämät muutokset yhtiöjärjestykseen astuivat voimaan 
14.5.2010. Muutosten myötä hallituksen seitsemänneksi jäseneksi valitun Ainomaija Haarlan 
toimikausi alkoi samanaikaisesti.                                                    
 
Katsauskauden aikana Biohit Oyj:n hallitus on lisäksi valinnut ekonomi Jukka Ant-Wuorisen 
hallituksen varapuheenjohtajaksi. Professori Reijo Luostarinen jatkaa puheenjohtajana. 

Muutoksia johtoryhmissä 
FM (biokemia) Jukka-Pekka Haapalahti, 35, nimitettiin toukokuussa Biohit Oyj:n 
nesteannosteluliiketoiminnan uudeksi myynti- ja markkinointijohtajaksi. Uudeksi talousjohtajaksi 
nimitettiin kesäkuussa MBA Tiina Hankonen, 43. Viestintäjohtajaksi nimitettiin heinäkuun alusta 
lähtien VTM Josefin Hoviniemi, 39, joka on ollut Biohitin palveluksessa vuodesta 2005.  
 
Biohit Oyj:n uudeksi diagnostiikkaliiketoiminnan johtajaksi nimitettiin katsauskaudella VTM Yrjö E K 
Wichmann, 51. Maaliskuussa nimitettiin KTM Terhi Lampén, 37, diagnostiikkaliiketoiminnan 
Pohjoismaiden myyntipäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi.  

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
Biohit Oyj:n osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 975 500 kpl ja 
B-sarjan osakkeita 9 962 127 kpl eli osakkeita on yhteensä 12 937 627 kpl. A-osakkeilla on 
yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake. Osingonjaossa B-osakkeelle kuitenkin 
maksetaan kaksi (2) % nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Koko 
osakekannan markkina-arvo (olettaen A-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin B-osakkeella) oli 
katsauskauden lopussa 32,9 milj. euroa (18,5 milj. euroa 30.6.2009). 
 
Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä Small 
cap/Terveydenhuolto –ryhmässä tunnuksella BIOBV. 
 
BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki  1-6/2010 1-6/2009
Ylin kurssi, EUR 4,91 1,90
Alin kurssi, EUR 1,50 1,27
Keskikurssi, EUR 3,53 1,57
Kauden päätöskurssi, EUR 2,54 1,43
Kokonaisvaihto, EUR 30 173 097 1 836 879
Kokonaisvaihto, kpl 8 549 176 1 497 952

 

Osakkeenomistajat 
Katsauskauden lopussa 30.6.2010 yhtiöllä oli 4 789 osakkeenomistajaa (3 539, 30.6.2009). 
Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 73,14 % (72,68 %), yritysten osuus 23,25 % (23,73 %) ja 
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julkisyhteisöjen osuus 2,81 % (3,03 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa 
oli 0,73 % (0,44 %) kaikista osakkeista. 
 
Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön 
verkkosivuilta www.biohit.com/sijoittajat. 
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
Biohit Oyj:n hallitus on 3.8.2010 päättänyt yhtiökokouksen valtuuttamana laskea liikkeeseen 
kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun, 4,05 milj. euron suuruisen 
vaihtovelkakirjalainan. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laina lasketaan yhtiön 
hallituksen valitsemien sijoittajien merkittäväksi. Laina on kiinteäkorkoinen, ja sen kuponkikorko 6,5 
%. Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu 28.10.2010 ja laina-aika on viisi vuotta. Lainaa ei haeta 
julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 
  
Lainalla korvataan Biohit Oyj:n samansuuruinen lokakuussa 2010 erääntyvä vaihtovelkakirjalaina. 
Liikkeeseenlasku on osa yhtiön pitkänaikavälin rahoitussuunnittelun optimointia. Yhtiön mukaan 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten painava taloudellinen syy. 
 
Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä toimi Pohjola Corporate Finance Oy. 
 

LAADINTAPERIAATTEET 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti.  
 
Biohit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessään 2009. Vuonna 2010 voimaan tulleet IFRS-standardit eivät ole aiheuttaneet 
osavuosikatsauksen laadintaperiaatteisiin muutoksia.  
 
Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta. 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. 
 

KONSERNITULOSLASKELMA 

  4-6/   
2010 

MEUR 

4-6/   
2009 

MEUR 

Muutos   
% 

1-6/   
2010 

MEUR 

1-6/   
2009 

MEUR 

Muutos   
% 

1-12/   
2009 

MEUR   
Liikevaihto  9,9 8,7 13,7 19,3 17,0 13,7 35,4 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 82,1 0,1 0,1 44,3 0,2 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos  -0,4 -0,2 69,0 -0,7 -0,1 949,5 -0,3 

Materiaalit ja palvelut -1,7 -1,4 19,5 -3,4 -2,9 14,4 -6,5 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4,3 -3,8 14,9 -8,4 -7,5 11,1 -14,9 
Poistot -0,4 -0,4 5,5 -0,8 -0,9 -5,4 -11,0 
Liiketoiminnan muut kulut -3,2 -2,7 19,0 -6,1 -5,5 12,0 -1,7 
Liikevoitto/-tappio -0,1 0,2 -131,2 0,0 0,2 -85,8 1,2 
Rahoitustuotot  0,5 0,2 151,2 0,6 0,3 129,8 0,4 
Rahoituskulut  -0,2 -0,3 -53,7 -0,2 -0,5 -49,9 -0,9 
Voitto/tappio ennen veroja 0,3 0,0 492,5 0,4 0,0 4 568,4 0,7 
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Tuloverot -0,1 -0,0 430,5 -0,2 -0,1 181,6 -0,3 
Katsauskauden voitto / tappio 0,1 0,0 566,4 0,2 -0,1 513,4 0,4 
    
Muut laajan tuloksen erät   
Muuntoerot 0,1 -0,1 155,0 0,2 -0,2 207,0 -0,1 
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,2 -0,1 271,0 0,5 -0,3 277,0 0,3 

 
Biohit Oyj:n tulos kuuluu kokonaisuudessaan emoyhtiön omistajille, sillä vähemmistöosuutta ei ole. 
 

Emoyhtiön omistajille kuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos 

1-6/ 
2010 

1-6/ 
2009 

1-12/ 
2009 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton *, EUR 0,02 -0,00 0,03 

 
*) Vaihtovelkakirjalla ei laimennusvaikutusta tulos/osake -tunnuslukuun  
vuosina 2010 ja 2009. 
 

KONSERNITASE 
 

  30.6.2010 30.6.2009 Muutos 31.12.2009 

  MEUR MEUR % MEUR 

VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Liikearvo 2,6 2,6 0,0 2,6 
Aineettomat hyödykkeet 2,8 2,2 29,1 2,3 

Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet 6,7 6,3 6,7 6,5 

Saamiset 0,0 0,0 -22,2 0,0 
Laskennalliset verosaamiset 1,9 2,0 -8,5 1,9 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14,0 13,1 6,7 13,4 
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 5,2 5,5 -4,8 5,1 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,0 6,4 24,7 6,9 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 0,6 0,5 11,3 0,4 

Rahavarat 2,0 1,7 18,9 1,6 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 15,7 14,0 12,0 14,0 
    
VARAT YHTEENSÄ 29,7 27,1 9,4 27,4 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      

Osakepääoma 2,2 2,2 0,0 2,2 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12,4 12,4 0,0 12,4 

Muuntoerot -0,1 -0,4 72,1 -0,3 
Voittovarat -1,3 -2,0 35,1 -1,5 
Oma pääoma yhteensä 13,2 12,2 8,0 12,7 
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PITKÄAIKAISET VELAT   
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 100,0 0,0 
Eläkevelvoitteet 0,1 0,1 46,1 0,1 
Korolliset velat yhteensä 4,7 8,0 -41,1 3,9 
Muut velat 0,6 0,7 -7,6 0,7 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 5,5 8,8 -37,4 4,6 
    
LYHYTAIKAISET VELAT   
Ostovelat 2,1 1,5 46,1 1,4 
Korolliset velat yhteensä 4,8 0,8 463,3 5,1 
Muut velat 4,0 3,8 6,7 3,5 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11,0 6,1 80,2 10,0 
    
Velat yhteensä 16,5 14,9 10,6 14,6 
          
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 29,7 27,1 9,4 27,4 

 
 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2010 
 

MEUR Osake-
pääoma 

Muunto-
erot 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Voitto-
varat  

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2010 2,2 -0,3 12,4 -1,5 12,7 

Katsauskauden laaja tulos yhteensä   0,2   0,2 0,5 

Oma pääoma 30.6.2010 2,2 -0,1 12,4 -1,3 13,2 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.6.2009 
 

MEUR Osake-
pääoma 

Muunto-
erot 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Voitto-
varat  

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2009 2,2 -0,2 12,4 -1,9 12,5 

Katsauskauden laaja tulos yhteensä   -0,2   -0,1 -0,3 

Oma pääoma 30.6.2009 2,2 -0,4 12,4 -2,0 12,2 
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RAHAVIRTALASKELMA  
 

  1-6/2010 
MEUR 1-6/2009 MEUR 

1-12/2009 
MEUR   

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       
Voitto/tappio ennen veroja 0,4 0,0 0,7 
Oikaisut 0,4 1,1 2,2 
    
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 0,3 1,1 0,6 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -0,1 -0,3 -0,5 
Saadut korot 0,0 0,0 0,0 

Realisoituneet kurssivoitot ja –tappiot 0,5 -0,0 0,2 
Maksetut tuloverot -0,1 -0,1 -0,4 
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,5 1,8 2,8 
    
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,9 -1,2 -2,0 

Investoinnit ja luovutustuotot investoinneista rahastoihin 
ja talletuksiin, netto -0,2 0,0 0,1 
Investointien nettorahavirta -1,1 -1,2 -1,9 
    
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Lainojen nostot 1,2 0,0 0,0 
Lainojen takaisinmaksut -1,4 -0,2 -0,6 
Rahoituksen nettorahavirta -0,2 -0,2 -0,6 

    
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0,2 0,4 0,3 
Rahavarat tilikauden alussa 1,6 1,3 1,3 
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,1 -0,0 -0,0 
Rahavarat kauden lopussa 2,0 1,7 1,6 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
Liiketoimissa lähipiirin kanssa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskauden aikana. 
 

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 
 

  30.6.2010 
MEUR 

30.6.2009 
MEUR 

31.12.2009 
MEUR 

Velat ja vastuut joista vakuudeksi 
annetut kiinnitykset   
Rahalaitoslainat 3,4 3,4 3,4 
  Joista annetut vakuudet   

-Yrityskiinnitykset 2,3 2,3 2,3 
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   -Kiinteistökiinnitykset 2,0 1,9 2,0 
    
Muut velat 0,1 0,2 0,1 
  Joista annetut vakuudet   

-Kiinteistökiinnitykset 0,8 0,8 0,8 
    

Vuokra- ja leasingvastuut 4,4 3,9 5,0 
  Joista annetut vakuudet   

-Yrityskiinnitykset 0,2 0,2 0,2 
 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS 
Vuoden 2010 kolmas osavuosikatsaus julkaistaan perjantaina 5.11.2010 klo 9.30. 
 
 
Helsingissä 6. elokuuta 2010 
 
Biohit Oyj 
Hallitus 
 
 

Lisätietoja: 
Jussi Heiniö, toimitusjohtaja 
Puh: 09–773 861 
jussi.heinio@biohit.com  
 

Jakelu: 
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj 
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi) 
Keskeiset tiedotusvälineet 
http://www.biohit.com 
 
 

Tietoa Biohitistä: 
 
Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen 
bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja elämisen laatua. Biohit 
soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä innovaatio- ja patentointistrategiaa. 
  
Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja innovaatioihin perustuvaa uutta 
teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita 
nesteannosteluratkaisuja laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan 
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn. 
 
Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka. Nesteannostelutuotteet 
käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit, kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja 
kalibrointipalvelut tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön. 
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Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen liittyvät tuotteet ja 
analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien 
riskien diagnosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion 
määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus paksusuolisyövän riskin 
ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen. Acetium-innovaatio vähentää syöpää 
aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa mahassa.  
 
Biohit-konsernin palveluksessa on noin 390 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä ja tytäryhtiöt 
sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä, Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja 
Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 
jakelijaa 70 maassa.  
 
Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.  
 
Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com 
 


