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BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2011 
 

YHTEENVETO  

Tammikuu-maaliskuu 2011 
- Liikevaihto 10,4 milj. euroa (9,4 milj. euroa 1-3/2010), kasvua 9,9 % 
- Liikevoitto 0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa), kasvua 552,3 %  
- Liiketulos 5,5 % liikevaihdosta (0,9 %) 
- Voitto ennen veroja 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) 
- Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 96,4 % (96,5 %)   
- Osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,01 euroa)  
- Konsernin kokonaisliikevaihdon odotetaan kasvavan kuluvana vuonna yli 10 % ja 

kokonaisliiketuloksen olevan noin 5 % liikevaihdosta. 
 

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HEINIÖ: 
”Liikevaihtomme kehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on jatkunut nousujohteisena ja 
ensimmäisen kvartaalin kasvu oli noin 10 %. Liikevaihdon lisäksi myös liiketoiminnan kannattavuus 
on kehittynyt antamamme ohjeistukseen mukaisesti ja liiketulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
oli 0,6 milj. euroa eli 5,5 % konsernin liikevaihdosta. 
 
Liikevaihto jatkoi suotuisaa kehitystä erityisesti mekaanisissa pipeteissä vaikkakin positiivinen 
kehitys näyttää jatkuvan myös muissa nesteannostelutuoteryhmissä. Maantieteellisesti kasvu on 
ollut vahvaa erityisesti Euroopan, Venäjän ja Kiinan markkina-alueilla. Aasian markkinoilla Japanin 
maanjäristyksen odotetaan heijastuvan negatiivisesti Japanin markkina-alueen kysyntään kuluvana 
vuotena. Japanin painoarvo kokonaismyynnissä ei kuitenkaan ole merkittävä. 
 
Diagnostiikkaliiketoiminnassa pääpaino on ollut erityisesti Suomen markkinoiden avaamisessa ja 
olemme organisaatiomuutoksilla hakeneet toiminnan tehostamiseen uutta vauhtia. Liikevaihdon 
kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkui. Liiketoimintasegmentin kasvu ilman 
välitystuotteina myymiämme analysaattoreita oli noin 13 %. Ensimmäisen vuosineljänneksen 
jälkeen tulemme panostamaan enemmän Suomen ulkopuolisiin markkinoihin ja erityisesti 
jakelijamyynnin kehittämiseen. Acetiumin myynti Suomessa on jatkunut varsin tasaisena ja 
tuotemyynnin kasvun turvaamiseksi olemme tuoneet tuotteen Saksan markkinoille ja olemme 
valmistautumassa sen lanseeraukseen myös Ranskan markkinoille.  
 
Konsernin toiminnan kannattavuuden parantaminen on keskeisenä tavoitteena kuluvan vuoden 
aikana. Kulujen karsiminen on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana näkynyt siinä, että kiinteät 
kulut ovat vähentyneet edellisvuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna 14 %. Tulemme 
kuluvan vuoden aikana jatkamaan toiminnan tehostamista ja varmistamaan kannattavan kasvun 
myös jatkossa.” 
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KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT  
 
 

 1-3/ 1-3/ Muutos 1-12/ 1-12/ 
 2011 2010 % 2010 2009 

      
Liikevaihto, MEUR 10,4 9,4 9,9 40,0 35,4 
Liikevoitto/-tappio, MEUR 0,6 0,1 552,3 0,5 1,2 
% liikevaihdosta 5,5 % 0,9 %  1,3 % 3,4 % 
Voitto/tappio ennen veroja 0,1 0,2 -56,9 0,4 0,7 
Katsauskauden voitto/tappio 0,0 0,6 -61,8 0,1 0,4 
      
Investoinnit, brutto, MEUR 0,5 0,9 -46,7 2,6 2,4 
% liikevaihdosta 4,8 % 9,8 %  6,4 % 6,9 % 
Tutkimus- ja kehitysmenot, 
MEUR 

0,6 0,6 -11,0 2,5 2,4 

% liikevaihdosta 5,3 % 6,6 %  6,4 % 6,8 % 
Henkilöstö keskimäärin 433 389 11,1 412 370 
Henkilöstö kauden lopussa 421 396 6,5 431 383 
      
Omavaraisuusaste, % 43,5 % 45,0 %  44,5 % 46,8 % 
Tulos/osake, EUR 0,00 0,01 -61,8 0,00 0,03 
Oma pääoma/osake, EUR 1,01 1,01 0,4 1,01 0,99 
Kaikkien osakkeiden 
keskimääräinen lukumäärä 
kaudella 

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

Osakkeiden lukumäärä kauden 
lopussa 

12 937 627 12 937 627 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 

Tammikuu-maaliskuu 
Biohit-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9,9 % vuoden 2010 
vastaavasta ajanjaksosta ollen 10,4 milj. euroa (9,4 milj. euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan 
osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 96,4 % (96,5 %).  
 
Katsauskauden liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (0,1 milj. euroa) eli 5,5 % liikevaihdosta, voitto ennen 
veroja 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,00 euroa (0,01 euroa). 
 
Liikevaihdon kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti Euroopassa, 
Venäjällä ja Kiinassa.  
 
Biohit on katsauskaudella keskittynyt tavoitteiden mukaiseen kannattavaan kasvuun. Kannattavuus 
on parantunut edellisvuodesta ja on ensimmäisen neljänneksen jälkeen tyydyttävällä tasolla.  
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Segmenttikohtaiset luvut tammi-maaliskuu 
Katsauskauden liikevaihdosta 95,9 % (94,7 %) koostui nesteannostelutuotteiden ja 
huoltopalveluiden myynnistä. Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 9,9 milj. 
euroa (8,9 milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto vastaavasti 0,4 milj. euroa (0,5 milj. 
euroa). Nesteannosteluliiketoiminnan kasvu oli 11,3 % ja diagnostiikan myynti laski 15,3 %, 
diagnostiikkasegmentin kasvu ilman analysaattoreita oli 13,6 %. 
 
Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 1,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa) ja 
diagnostiikkaliiketoiminnan liiketappio oli 0,6 milj. euroa (liiketappio 0,6 milj. euroa).  
 
Vaikka diagnostiikkaliiketoiminnan kiinteät kulut ovat jääneet alle vertailujakson tason, liiketulos ei 
ole parantunut johtuen myynnin määrästä.   

Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin 
 

  1-3/2011 
 MEUR 

1-3/2010 
MEUR 

Muutos 
% 

1-12/2010 
MEUR   

  
Nesteannostelu 9,9 8,9 11,3 37,8 
Diagnostiikka 0,4 0,5 -15,3 2,2 
Yhteensä 10,4 9,4 9,9 40,0 

 

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin 
 

  1-3/2011 
 MEUR 

1-3/2010 
MEUR 

Muutos 
% 

1-12/2010 
MEUR   

  
Nesteannostelu 1,2 0,7 71,6 3,4 
Diagnostiikka -0,6 -0,6 -3,4 -2,9 
Yhteensä 0,6 0,1 552,3 0,5 

 

Konsernin liikevaihto päämarkkina-alueittain 
 
Liikevaihto, MEUR 1-3/2011 1-3/2010 Muutos, % 1-12/2010 
Eurooppa 5,7 5,0 14,1 % 20,8 
Amerikka 1,9 1,8 2,4 % 7,6 
Aasia 1,6 1,6 -3,9 % 6,2 
Muut 1,2 1,0 24,7 % 5,4 
Konserni yhteensä 10,4 9,4 9,9 % 40,0 

 

Valuuttakurssien vaikutukset 
Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 9,9 % ja vertailukelpoisin valuutoin laskettuna liikevaihto kasvoi 
7,5 %. Valuuttakurssien muutoksella ei ollut oleellista vaikutusta liiketulokseen. Biohit raportoi 
konsernin sisäisten erien valuuttakurssivaikutukset rahoituserissä, joihin katsauskaudella kohdistuu 
0,3 milj. euroa tulosta pienentäviä valuuttakurssimuutoksia. 
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TASE 
Taseen loppusumma 31.3.2011 oli 30,2 milj. euroa (29,1 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 43,5 % 
(45,0 %).  

RAHOITUS 
Katsauskauden rahavirta oli -0,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,6 
milj. euroa (0,3 milj. euroa). Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 1,9 milj. euroa 
(2,1 milj. euroa 31.3.2010 ja 2,2 milj. euroa 31.12.2010). Current ratio oli 2,0 (1,4). Current ration 
nousu johtui vuonna 2005 liikkeelle lasketun 4,05 milj. euron arvoisen, lokakuussa 2010 
erääntyneen vaihtovelkakirjalainan päättymisestä ja uuden vastaavan viisivuotisen 
vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta.  

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja oli katsauskaudella 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa) eli 5,3 % 
liikevaihdosta (6,6 %). Katsauskaudella on aktivoitu kehittämismenoja 0,2 milj. euroa (0,1 milj. 
euroa). 

INVESTOINNIT 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,5 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Investoinnit liittyvät 
pääosin nesteannostelutuotteiden tuotantoteknologian uudistamiseen ja uusien tuotteiden 
kehittämiseen.  

HENKILÖSTÖ 
Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 433 (389 vuoden 2010 
vastaavana ajanjaksona), josta emoyhtiön palveluksessa oli 198 (178) ja tytäryritysten 235 (211). 
Henkilöstön määrä on kasvanut etenkin Aasian yksiköissä.  

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Biohitin liiketoiminta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kehittynyt odotetulla tavoin. Yhtiö 
esitti liiketoimintaansa liittyvän riskiarvion kuluvalle vuodelle tilinpäätöstiedotteessaan 1.3.2011. 
Siinä esitetyissä riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Biohitin 
keskeisimmät riskit liittyvät siten edelleen yhtiön kustannusrakenteeseen, 
diagnostiikkaliiketoimintaan ja valuuttakurssien kehitykseen. 
 
Katsauskauden lopussa Japanissa tapahtunut maanjäristys ja sitä seuranneet ongelmat 
muodostavat kuitenkin uuden, liikevaihdon kasvuun mahdollisesti vaikuttavan epävarmuustekijän. 
Yhtiö on aiemmin arvioinut Aasian olevan merkittävä kasvualue tulevina vuosina, mutta Japanin 
epävarma tilanne voi vaikuttaa kehitykseen odotettua epäsuotuisammin. Lopullinen vaikutus 
tullaan näkemään vasta myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Japanin tilanne ei vaikuta 
komponenttien saatavuuteen. 
 
Konsernin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä keskeisimmän muodostaa kuitenkin konsernin 
liiketoiminnan kasvuun liittyvät kustannukset. Konsernin liikevaihto kasvoi merkittävästi vuonna 
2010, mutta samalla myös kiinteiden kulujen osuus kasvoi huomattavasti. Konsernin liiketoiminnan 
kehittäminen ja uudet tuotelanseeraukset edellyttävät jatkuvia investointeja, jotka tuovat niin ikään 
haasteita konsernin rahoitusaseman parantamiselle. Yhtiö tulee vuoden 2011 aikana kiinnittämään 
kaikessa toiminnassa erityistä huomiota operatiiviseen tehokkuuteen ja konsernin liiketuloksen 
parantamiseen.  
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Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvu on välttämätöntä koko konsernin toimintaedellytysten 
vahvistamisen kannalta. Diagnostiikkaliiketoimintaan liittyvien kasvuodotusten toteutumatta 
jääminen pitkällä aikajänteellä voi myös johtaa diagnostiikkatuotteisiin liittyvän 2,6 milj. euron 
liikearvon alaskirjaukseen. Yhtiö on kuitenkin panostanut diagnostiikkaliiketoiminnan 
toimintaedellytysten vahvistamiseen yhdistämällä sekä nesteannostelu- että 
diagnostiikkatuotteiden myynnin ja markkinoinnin. Lisäksi yhtiö on selkiyttänyt tuotteiden 
kaupallistamissuunnitelmia ja päättänyt priorisoida tiettyjä markkina-alueita. 
Diagnostiikkaliiketoiminnan kehittymiseen liittyvien ja aiemmin raportoitujen riskien merkittävyys ei 
siten yhtiön arvion mukaan ole kasvanut. 
 
Yhtiön liiketoiminnasta merkittävä osa tapahtuu muussa kuin eurovaluutassa. Konsernin sisäisiin 
saataviin liittyvät kurssimuutokset on esitetty rahoituserissä. Merkittävä osa näistä 
kurssimuutoksista ei tytäryhtiöiden heikon maksuvalmiuden vuoksi ole realisoitunut, minkä vuoksi 
euron voimakkaalla vahvistumisella on negatiivinen tulosvaikutus. Yhtiö tulee kuluvan vuoden 
aikana ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin minimoidakseen tämän valuuttakurssiriskin 
vaikutuksen. Konsernin ulkoisiin saataviin liittyvää valuuttakurssiriskiä vastaan yhtiö suojautuu 
toteuttamalla hankintoja muissa kuin eurovaluutassa, minkä lisäksi konsernin kulurakenne pyritään 
suunnittelemaan siten, että merkittävä erä kiinteistä kuluista toteutuu muussa kuin eurovaluutassa.  

NÄKYMÄT VUONNA 2011  
Biohitin liiketoiminnan kannalta kaksi edeltävää vuotta ovat olleet varsin poikkeuksellisia. 
Taantuma ja toisaalta sitä seurannut kasvun jakso tuovat epävarmuustekijöitä arvioitaessa 
markkinoiden kehittymistä kuluvana vuotena. Eri markkina-alueilla on alettu investoida 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen selkeästi enemmän kuin aiemmin.  
 
Yhtiö odottaa kuitenkin, että nesteannosteluliiketoiminnan kasvu jatkuu myös kuluvana vuotena. 
Kasvua tuottaa erityisesti yhtiön Aasian ja Pohjois-Amerikan yksiköt. Aasian kasvua saattavat 
kuitenkin osittain hidastaa Japanin maaliskuussa sattunut maanjäristys ja sitä seuranneet 
mahdolliset paikalliset ongelmat tuotteiden myynnissä. 
 
Diagnostiikkaliiketoiminnassa yhtiö on vuonna 2010 panostanut voimakkaasti kotimaan 
markkinoihin ja tämän panostuksen odotetaan vuonna 2011 tuottavan tulosta. Painopisteen 
siirtyminen jatkossa enemmän ulkomaisille markkinoille antaa myös osaltaan hyvät perusteet 
olettaa, että diagnostiikkaliiketoiminnan myynnin kasvu jatkuu myös kuluvana vuonna. Valtaosan 
liikevaihdosta odotetaan kuitenkin kertyvän diagnostisten testien myynnistä. Acetiumin liikevaihdon 
merkittävä kasvu riippuu olennaisesti siitä, saadaanko tuote kansainväliseen levitykseen myös 
muiden isompien toimijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä.  
 
Biohit-konsernin liiketoiminnan kehitys ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on tyydyttävällä 
tasolla. Konsernin kokonaisliikevaihdon odotetaan kasvavan kuluvana vuonna yli 10 % ja 
kokonaisliiketuloksen olevan noin 5 % liikevaihdosta.  

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. Tämän lisäksi 
yhtiö valmistaa innovaatioihinsa ja teknologioihinsa perustuvia räätälöityjä OEM (Original 
Equipment Manufacturer) -tuotteita. Nämä tuotteet täydentävät monien globaalisti toimivien 
yritysten, kuten 3M:n, Johnson & Johnsonin kolmen yrityksen ja bioMerieux:in valmistamia 
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diagnostisia testi- ja analyysijärjestelmiä. Lisäksi Biohit tarjoaa jakeluverkostonsa kautta 
nesteannostelutuotteiden huoltoon, kalibrointiin ja koulutukseen liittyviä palveluita.  
 
Nesteannostelu 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010 
Liikevaihto, MEUR 9,9 8,9 37,8 
Muutos edellisvuoteen 
nähden, % 

11,3 % 12,7 % 12,7 % 

Liiketulos, MEUR 1,2 0,7 3,4 
Muutos edellisvuoteen 
nähden, % 

71,6 11,4 % 4,2 % 

Liiketulos, % liikevaihdosta 12,2 % 7,9 % 8,9 % 
 
Nesteannosteluliiketoiminnan myynti on katsauskauden aikana kehittynyt suotuisasti kaikkien 
tuoteryhmien ja erityisesti mekaanisten pipettien osalta. Liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 
tyydyttävällä tasolla. 
 
Biohit on katsauskaudella laajentanut nesteannosteluliiketoimintaansa uudella ratkaisulla tuomalla 
markkinoille uuden nesteannosteluautomaatin, Biohit Robolinen. Pienikokoisen laitteen rakenne ja 
toiminta perustuvat merkittävässä määrin Biohitin elektronisissa pipeteissä hyödynnettyihin 
innovaatioihin ja teknologisiin ratkaisuihin. Roboline soveltuu erilaisten näytteiden ja reagenssien 
annosteluun ja se tarjoaa uudentyyppisen ratkaisun laboratorioiden lisääntyneisiin turvallisuus- ja 
tehokkuusvaatimuksiin (www.biohit.fi / Automatisoi pipetointisi, Uusi Biohit Roboline nyt 
saatavana!). Maailmanmarkkinoille on valmistettu lukuisten yhtiöiden toimesta jo jopa runsaasti yli 
satatuhatta prof. Osmo Suovaniemen vertikaalimittaus-innovaatioon perustuvia mikrolevyjen 
mittausinstrumenttejä tutkimuskäyttöön ja mm. infektio- ja syöpätautien diagnostiikkaan. Nämä 
instrumentit ja Roboline täydentävät toisiaan ja ne yhdessä soveltuvat mm. GastroPanel-
tutkimuksen ja mikrolevyjä käyttävän analytiikan automaatio- ja turvallisuustason merkittävään 
lisäämiseen (www.biohit.fi / Yritys / Historia / Aggressive innovation and patenting strategy). 
 
Uusi instrumentti ja siihen liittyvä huoltokonsepti laajentavat Biohitin tuotevalikoimaa sekä avaavat 
uusia kanavia kohderyhmille, joille ei aiemmin ole ollut tarjolla vastaavantyppistä ratkaisua. Yhtiö 
odottaa, että nesteannostelulaitteiden markkinoiden kasvu tulee jatkossa perustumaan erityisesti 
elektronisten pipettien sekä helppokäyttöisten, kohtuuhintaisten nesteannosteluautomaattien 
osuuden lisääntymiseen. Uuden tuotteen odotetaan siten vahvistavan Biohitin 
nesteannosteluliiketoiminnan kasvupohjaa.  

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 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. Konseptilla pyritään edistämään mm. 
GastroPanel-tutkimuksen tehokasta käyttöönottoa (www.biohit.fi / Ajankohtaista sairauksien 
diagnostiikasta ja ennaltaehkäisystä).  
 
Yhtiön palvelulaboratorio tarjoaa Biohitin kehittämien testien analyysejä sekä elintarvikkeiden ja 
alkoholipitoisten juomien asetaldehydipitoisuuksien määrityksiä 
(www.biohit.com/fi/diagnostiikka/asetaldehydin-maaritys-elintarvikkeista). 
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Yhtiön kehittämä Acetium-kapseli sitoo (inaktivoi) syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä 
mahalaukussa.  Acetium-tuotteita on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden ja 
Biohitin tieteellisten neuvonantajien kanssa.  
(www.biohit.fi/acetium ja www.acetium.fi ja www.acetium.fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen). 
 
Apteekeista ilman reseptiä saatavaa Acetium-kapselia suositellaan käytettäväksi aterioiden ja 
alkoholin nauttimisen yhteydessä henkilöille, joilla on 

1.    atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton tai vähähappoinen maha 
2.    hoitamaton, krooninen helikobakteeri-infektio 
3.    haponestolääkkeiden käyttö (PPI-lääkkeet ja H2-reseptorin salpaajat)   
4.    mahaleikkauksen jälkitila 

Ainutlaatuisena parina GastroPanel- ja Acetium-innovaatiot voivat ennaltaehkäistä maha- ja 
ruokatorvisyöpää. GastroPanel löytää helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttaman 
mahalaukun limakalvon vaurion ja toimintahäiriön (atrofinen gastriitti) ja siihen liittyvät maha- ja 
ruokatorvisyöpäriskit ajoissa parantavan hoidon ulottuviin. Mahalaukun runko-osan atrofinen 
gastriitti, joka useimmiten ei parane, johtaa pysyvästi vähähappoiseen tai hapottomaan mahaan. 
Hapottomassa mahassa suun mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan aterioiden sokereista ja 
alkoholista asetaldehydiä.  Uuden lokakuussa 2009 WHO:n antaman syöpäluokituksen mukaan 
asetaldehydi kuuluu samaan I-luokkaan kuten esimerkiksi asbesti, tupakka ja bentseeni. 
 
Kaikkia I luokan karsinogeeneja lähteestä riippumatta koskee yhtenäinen eettinen ja 
lainsäädännöllinen periaate. Niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään 
elimistössä ja ravinnossa. Patentein ja patenttihakemuksin suojattu Acetium-kapseli on ainoa keino 
sitoa (inaktivoida) karsinogeenistä asetaldehydiä mahalaukussa, millä on mahdollista 
ennaltaehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpää (www.biohit.fi/ Ajankohtaista sairauksien 
diagnostiikassa ja ennaltaehkäisyssä).   
 
 
Diagnostiikka 1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010 
Liikevaihto, MEUR 0,4 0,5 2,2 
Muutos edellisvuoteen 
nähden, % 

-15,3 % 33,9 % 23,7 % 

Liiketulos, MEUR -0,6 -0,6 -2,9 
Muutos edellisvuoteen 
nähden, % 

-3,4 % -1,3 % -40,1 % 

Liiketulos, % liikevaihdosta -151,0 % -123,7 % -127,3 % 
 
 
Diagnostiikkaliiketoiminnan myynti katsauskaudella ei ole kehittynyt odotusten mukaisesti 
konsernitasolla. Liikevaihto on kehittynyt suotuisasti lähinnä Biohitin kotimarkkinoilla eli Suomessa, 
johon suurin osa markkinointitoimenpiteistä on edellisen vuoden ja katsauskauden aikana 
kohdistunut. Testikittien ja Acetiumin myynti on kuitenkin kasvanut, ja analysaattoreiden osuus 
konsernin myynnistä on vastaavasti laskenut.   
 
Biohit yhdisti vuodenvaihteessa nesteannostelu- ja diagnostiikkaliiketoiminnan myynnin ja 
markkinoinnin johdon. Uusia liiketoimintasuunnitelmia on alettu jalkauttaa koko konserniin. Lisäksi 
yhtiö on katsauskauden jälkeen tehnyt muutoksia myyntiorganisaatioonsa. Tavoitteena on 
tehostaa diagnostiikkamyyntiä hallitusti myös kansainvälisellä kentällä.  
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Terveystalo on ottanut Biohitin kehittämän GastroPanel-tutkimuksen palveluvalikoimaansa ja 
katsauskauden aikana Biohit on alkanut kouluttaa Terveystalon lääkäreitä tutkimuksen 
käyttöönottoon liittyen. GastroPanel-tutkimus on saatavilla kaikissa yli sadassa Terveystalon 
toimipisteessä eri puolilla Suomea. Tutkimuksen avulla Terveystalon lääkärit voivat turvallisesti 
tutkia sekä oireettomat terveystarkastukseen tulevat että ylävatsavaivoista kärsivät potilaat. 
 
Katsauskauden aikana Biohit lanseerasi Acetium-kapselin Saksan markkinoilla. Acetium-kapselia 
suositellaan hapottomasta mahasta kärsiville sekä niille, jotka mm. refluksitaudin takia joutuvat 
käyttämään säännöllisesti haponestolääkkeitä. Pelkästään refluksitautia sairastaa Saksassa noin 
kolme miljoonaa ihmistä. Tuotetta markkinoidaan alkuvaiheessa lähinnä verkkoapteekkien kautta. 
Saksassa yhdeksän miljoonaa apteekkiasiakasta, noin 18 prosenttia kaikista internet-käyttäjistä, 
ostaa lääkkeensä verkkoapteekin kautta. Saksassa verkkoapteekit saavat myydä sekä resepti- että 
reseptivapaita lääkkeitä. 
 

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) prosenttia nimellisarvostaan korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Koko 
osakekannan markkina-arvo (olettaen A-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin B-osakkeella) oli 
katsauskauden lopussa 28,6 milj. euroa (34,9 milj. euroa 31.3.2010). 
 
Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä Small 
cap/Terveydenhuolto -ryhmässä tunnuksella BIOBV. 
 
BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki  1-3/2011 1-3/2010
Ylin kurssi, EUR 2,45 4,91
Alin kurssi, EUR 2,02 1,50
Kauden päätöskurssi, EUR 2,21 2,70
Kokonaisvaihto, EUR 1 042 425 28 405 578
Kokonaisvaihto, kpl 459 242 7 862 740

 

Osakkeenomistajat 
Katsauskauden lopussa 31.3.2011 yhtiöllä oli 4 579 osakkeenomistajaa (4 768, 31.3.2010). 
Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 72,58 % (72,93 %), yritysten osuus 23,25 % (23,60 %) ja 
julkisyhteisöjen osuus 2,65 % (2,81 %). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien hallussa 
oli 0,82 % (0,71 %) kaikista osakkeista. 
 
Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy yhtiön 
verkkosivuilta www.biohit.com/fi/sijoittajat. 
 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Katsauskauden jälkeen 13.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa osinkoa 
päättyneeltä tilikaudelta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 534 475,32 euroa siirretään edellisten 
tilikausien voitto-/tappiotilille.  
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Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) ja valitsi hallitukseen 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: vanhoina jäseninä 
toimitusjohtaja, DI, MBA Kalle Kettunen, professori, LKT Osmo Suovaniemi, professori, LKT Mikko 
Salaspuro ja kansanedustaja, kauppaneuvos, VTM Eero Lehti. Uusiksi jäseniksi valittiin 
toimitusjohtaja Petteri Kilpinen, DI, MBA Seppo Luode ja talous- ja rahoitusjohtaja, DI, BSc Saila 
Miettinen-Lähde. 
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Erkka Talvinko.  
 
Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että 
valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 uutta 
B-osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista.  

Päätöksen mukaan hallitus voi päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 
Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. 

Professori Osmo Suovaniemestä hallituksen uusi puheenjohtaja 
 
Hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 21.4.2011 Biohitin perustajan ja edellisen 
toimitusjohtajan, professori Osmo Suovaniemen uudeksi puheenjohtajakseen.  

 

LAADINTAPERIAATTEET 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.  
 
Biohit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessään 2010. Vuonna 2011 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 
  1-3/2011 

MEUR 
1-3/2010 

MEUR 
Muutos 

 % 
1-12/2010   

MEUR 

  
Liikevaihto  10,4 9,4 9,9 40,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 1 932,2 0,2 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos  0,2 -0,3 148,5 -0,4 
Materiaalit ja palvelut -2,2 -1,7 29,0 -7,8 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4,5 -4,0 11,6 -17,1 
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Poistot -0,4 -0,4 1,6 -1,7 
Liiketoiminnan muut kulut -2,9 -2,9 0,0 -12,8 
Liikevoitto/-tappio 0,6 0,1 552,3 0,5 
Rahoitustuotot  -0,1 0,2 -45,5 0,7 
Rahoituskulut  -0,4 -0,1 377,4 -0,8 
Voitto/tappio ennen veroja 0,1 0,2 -56,9 0,4 
Tuloverot -0,0 -0,1 -49,0 -0,3 
Katsauskauden voitto / tappio 0,0 0,1 -61,8 0,1 
    
Muut laajan tuloksen erät   
Muuntoerot 0,0 0,1 -97,1 0,2 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,3 -80,9 0,3 

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

Emoyhtiön omistajille kuluvasta tuloksesta 
laskettu osakekohtainen tulos 

1-3/2011 1-3/2010 1-12/2010 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton *, EUR 0,00 0,01 0,00 
 
*) Vaihtovelkakirjalla ei laimennusvaikutusta tulos/osake -tunnuslukuun vuosina 2011 ja 2010. 
 

KONSERNITASE 
 

  31.3.2011 31.3.2010 Muutos 31.12.2010 

  MEUR MEUR % MEUR 

VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Liikearvo 2,6 2,6 0,0 2,6 
Aineettomat hyödykkeet 3,5 2,5 38,5 3,2 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 6,3 6,8 -7,6 6,5 
Saamiset 0,0 0,0 71,3 0,0 
Laskennalliset verosaamiset 1,9 1,9 -4,5 1,8 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 14,3 13,9 2,7 14,2 
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 5,5 5,3 4,4 5,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,4 7,8 7,8 7,8 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 0,5 0,6 -9,1 0,5 
Rahavarat 1,4 1,6 -9,7 1,7 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 15,9 15,2 4,2 15,2 
    
VARAT YHTEENSÄ 30,2 29,1 3,5 29,4 
    
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 
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Muuntoerot -0,1 -0,2 30,2 -0,1 
Voittovarat -1,4 -1,4 -0,8 -1,5 
Oma pääoma yhteensä 13,1 13,0 0,4 13,0 
    
PITKÄAIKAISET VELAT   
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 250,8 0,0 
Eläkevelvoitteet 0,2 0,1 25,4 0,2 
Korolliset velat yhteensä 8,1 4,8 68,9 8,5 
Muut velat 0,7 0,7 -1,4 0,7 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,0 5,6 59,8 9,4 
    
LYHYTAIKAISET VELAT   
Ostovelat 2,7 1,9 47,8 1,9 
Korolliset velat yhteensä 1,0 4,7 -78,0 0,9 
Muut velat 4,3 3,9 10,5 4,2 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 8,1 10,5 -22,8 7,0 
    
Velat yhteensä 17,1 16,1 6,0 16,4 
          
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 30,2 29,1 3,5 29,4 

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.3.2011 
 
MEUR Osake-

pääoma
Muunto-

erot 
Sijoitetun 

vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto

Voitto-
varat  

Oma 
pääoma 

Oma pääoma 1.1.2011 2,2 -0,1 12,4 -1,5 13,0 
Tilikauden laaja tulos yhteensä  0,0  0,0 0,0 
Oma pääoma 31.3.2011 2,2 -0,1 12,4 -1,4 13,1 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.3.2010 
 

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 

Tilikauden laaja tulos yhteensä   0,1   0,1 0,3 

Oma pääoma 31.3.2010 2,2 -0,2 12,4 -1,4 13,0 
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RAHAVIRTALASKELMA  
 

  1-3/2011 
MEUR 

1-3/2010 
MEUR 

1-12/2010 
MEUR   

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA       
Tilikauden voitto 0,0 0,1 0,1 
Oikaisut 0,8 0,4 2,1 
      
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS -0,0 -0,1 0,1 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -0,1 -0,1 -0,5 
Saadut korot 0,0 0,0 0,0 
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot -0,1 0,1 0,4 
Maksetut tuloverot 0,0 -0,1 -0,2 
Liiketoiminnan nettorahavirta 0,6 0,3 2,0 
      
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -0,5 -0,3 -1,8 
Investoinnit ja luovutustuotot investoinneista 
rahastoihin ja talletuksiin, netto 0,0 -0,2 -0,1 
Investointien nettorahavirta -0,5 -0,5 -1,9 
      
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     
Lainojen nostot 0,0 1,2 5,7 
Lainojen takaisinmaksut -0,3 -1,1 -5,8 
Rahoituksen nettorahavirta -0,3 0,1 -0,1 

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

 

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

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT 
 

  
1-3/2011 

MEUR 
1-3/2010 

MEUR 
1-12/2010 

 MEUR 

Omasta puolesta annetut vakuudet   
    
Yrityskiinnitys 2,5 2,5 2,5 
Kiinteistökiinnitys 2,7 2,7 2,7 
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Takaukset 0,0 0,0 0,0 
    

Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet   
    
Takaukset 0,2 0,0 0,2 
    

Muut omat vastuut   
    

Leasingvastuut:       

Yhden vuoden kuluessa maksettavat 0,8 0,7 0,8 

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa 
maksettavat 0,9 1,0 1,1 
Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat       

Yhteensä 1,8 1,7 1,9 

    

Muut vuokravastuut:       

Yhden vuoden kuluessa maksettavat 1,0 0,9 0,9 

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa 
maksettavat 1,9 1,7 2,0 
Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat 1,9 0,2 2,0 

Yhteensä 4,8 2,9 5,0 

    

Muut omat vastuut yhteensä 6,6 4,6 6,9 
    

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 12,0 9,9 12,3 
 
 
Helsingissä 28. huhtikuuta 2011 
 
Biohit Oyj 
Hallitus 
 

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

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki Oyj 
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi) 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.biohit.com 
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Tietoa Biohitistä: 
 
 
 
Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen 
bioteknologiayritys.   
Biohitin missio kiteytyy tunnuslauseeseen ”Innovating for Health”. Yhtiön olemassaolon tarkoitus 
on tuottaa lääketieteen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden käyttöön innovaatioita, uusia teknologioita 
ja analyysijärjestelmiä, joiden avulla voidaan edistää tutkimusta ja diagnostiikkaa sekä parantaa 
ihmisten elämisen laatua ennaltaehkäisemällä sairauksia, inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia 
menetyksiä. Tehtävämme on myös innovoida ja kehittää tuotteidemme ja palvelujemme  
markkinointia ja saatavuutta yhtiön kannattavan kasvun ja osingonjakokyvyn varmistamiseksi. 
 
 
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. 
 
Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen ja 
ennaltaehkäisyyn 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 420 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 200 
jakelijaa 70 maassa.  
 
Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
Small cap/Terveydenhuolto –ryhmässä (www.biohit.com/fi/sijoittajat).  
 
Lisätietoja osoitteessa www.biohit.com ja www.biohit.fi/ajankohtaista. 


