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Biohit Oyj
Osavuosikatsaus

CORRECTION: BIOHIT-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.7.–
30.9.2012

Main Market, 2012-10-25 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Biohit Oyj Osavuosikatsaus
25.10.2012, klo 12:00

Taulukkoon Konsernituloslaskelma korjataan liikevaihto 0.5m eur 0.4m eur sijaan.

 

Biohit Oyj    Osavuosikatsaus 25.10.2012, klo  9:30
 

 

YHTEENVETO    Tammi-syyskuu 2012

Liikevaihto 1,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa)
Liiketulos -3,4 milj. euroa (-2,5 milj. euroa)
Tulos ennen veroja -2,8 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 88 %.
Osakekohtainen tulos -0,20 euroa (0,3 euroa)

Heinä-syyskuu 2012

Liikevaihto 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euroa)
Liiketulos -1,2 milj. euroa (-0,7 milj. euroa)
Tulos ennen veroja -0,8 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 90 %.
Osakekohtainen tulos -0,06 euroa (0,04 euroa)

 

TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA

Solmimme useita merkittäviä sopimuksia katsauskaudella

Liikevaihto pieneni ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 7,3 %. Konsernin myynti oli
tammi-syyskuussa 1,4 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli 1,5 milj.
euroa. Jakelukanavastrategian muutos etenee mutta 14.12.2011 Sartoriukselle myytyjen
tytäryhtiöiden mukana menetetyn diagnostiikkatuotteiden jakelukanavan korvaaminen vie
oman aikansa.

Kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä solmimme Tamro Oyj:n kanssa Acetiumia
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koskevan sopimuksen, jonka puitteissa Tamro ottaa logistiikan lisäksi hoitaakseen Acetiumin
apteekkimarkkinoinnin.

Terveystalon kanssa sovimme hankkeesta, jossa Biohit tarjoaa GastroPanel-
laboratoriomäärityspalveluita Terveystalon asiakkaille. Osana hanketta Terveystalo mm.
järjestää mahasyövän riskin seulontaprojektin yhteistyössä Keski-Satakunnan
terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa ja Biohit analysoi Terveystalon keräämät näytteet
omassa laboratoriossaan (pilotti).

Perustimme myös tytäryhtiön Kiinaan. Tytäryhtiön tarkoitus on tukea Kiinan jakelukanavan
rakentamisessa. Tämän lisäksi aloitimme myyntiorganisaatiomme ulkoistusprosessin
Venäjällä uudelle kumppanillemme Melon Pharmalle ja käynnistimme GastroPanel
seulontaohjelman (pilotti) Kazakstanissa. Olemme solmineet myös muita jakelijasopimuksia
katsauskaudella.

Liiketoiminnan kehittämisen painopisteenä tänä vuonna on jakelijoiden ja asiakkuuksien
hankkiminen sekä kotimaassa että varsinkin kansainvälisesti partneroinnin kautta.
Keskeisenä tavoitteenamme on luoda motivoitunut, professionaalinen ja vahva globaali
jakelijaverkosto.

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen yhtiö käynnisti syyskuussa
yhteistoimintaneuvottelut, joilla konsernin kulurakennetta sopeutettiin vastaamaan uutta
jakelukanavastrategiaa myös tuotannossa, tuotekehityksessä sekä myynnissä ja
markkinoinnissa.  Neuvottelut johtivat lopulta kahden työpaikan vähentämiseen ja useisiin
toimenkuvamuutoksiin. Konsernin palveluksessa oli syyskuun 2012 lopussa yhteensä 39
työntekijää.

Biohit Oyj:n kehittämälle Acetiumille myönnetyn eurooppalaisen patentin väiteaika on
mennyt umpeen, eikä väitteitä ole tehty. Tämä merkitsee, että Acetiumille on nyt laaja
patenttisuoja Euroopassa. Yhtiölle myönnettiin myös äskettäin GastroPanel-keksintöä Kiinassa
suojaava patentti ”Menetelmä atrofisen gastriitin toteamiseen”,  sekä patentti karsinogeenista
asetaldehydiä elintarvikkeissa vähentävälle tuotteelle sekä sen valmistusmenetelmälle
USA:ssa.

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

 7-9/12 7-9/11 Muutos 1-9/12 1-9/11 Muutos 1-12/11

Liikevaihto, MEUR 0,5 0,5 -0,0 1,4 1,5 -0,1 2,2

Liikevoitto/-tappio,
MEUR

-1,2 -0,7 -0,5 -3,4 -2,5 -0,9 -6,0*

Voitto/tappio ennen
veroja, MEUR

-0,8 -0,4 -0,4 -2,8 -2,9 0,1 -6,5*

Lopetettujen
toimintojen tulos,
MEUR

 
 
0

 
 

1,0

 
 
-1

 
 
0

 
 

3,5

 
 

-3,5
50,3

Katsauskauden
voitto/tappio,  MEUR

 
-0,8

 
0,5

 
-1,3,

 
-2,8

 
0,4

 
-3,2

-12,6*

Henkilöstö       
36
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keskimäärin 39 36 2 39 36 2

Henkilöstö kauden
lopussa

 
39

 
36

 
3

 
39

 
36

 
3

34

Omavaraisuusaste, % 89,8% 46,1%  89,8% 46,1%  74,0%

Tulos/osake, EUR -0,06 0,04 -0,1 -0,20 0,30 -0,50 2,86**

Oma pääoma/osake,
EUR

 
2,68

 
1,14

 
1,54

 
2,68

 
1,14

 
1,54

4,0

Kaikkien osakkeiden
keskimääräinen
lukumäärä kaudella

 
13 615 593

 
12 937 627

 
677 966

 
13 615 593

 
12 937 627

 
677 966

 
13 613 616

Osakkeiden
lukumäärä kauden
lopussa

 
13 615 593

 
12 937 627

 
677 966

 
13 615 593

 
12 937 627

 
677 966

 
13 613 616

*)Sisältää liikearvon alaskirjauksen 2,6 milj. euroa

**)Vuoden 2011 tulos/osake on laskettu jatkuvien ja lopetettujen toimintojen tuloksesta

 

RAPORTOINTI

Biohit Oyj raportoi vuoden 2012 alusta lähtien kuluvan ja vertailukauden tuloslaskelman
toimintokohtaisen kaavan mukaisesti.

Yleishallinnon kulut on vertailukaudella allokoitu jatkuville ja lopetetuille toiminnoille
henkilömäärän mukaan. 2012 raportoinnissa vertailuvuoden 2011 yleishallinnon kulut
uudelleen kohdistetaan kokonaisuudessaan jatkuville toiminnoille. Sellaiset hallinnon kulut,
jotka on viime vuonna allokoitu henkilöluvun mukaan, on tänä vuonna siirretty
nesteannosteluliiketoiminnan kuluista HealthCare- liiketoiminnan kuluihin.

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Heinä-syyskuu

Kolmannen neljänneksen liikevaihto pienentyi 4,9 % vuodesta 2011 ja oli 0,5 milj. euroa (0,5
milj. euroa).

Liiketappio oli 1,2 milj. euroa (liiketappio 0,7 milj. euroa). Kansainvälisen liiketoiminnan
osuus liikevaihdosta oli heinä-syyskuussa 90% (96%). HealthCare tuotteiden ja palveluiden
erittäin suuren potentiaalin hyödyntäminen ja sen myötä liiketoiminnan kasvu vaatii
voimakasta panostusta markkinointiin ja organisaation vahvistamiseen. Kulujen
etupainotteisuus ja uudelleen fokusoinnin aiheuttama viive liikevaihdon kasvuun ovat
vaikuttaneet negatiivisesti kolmannen vuosineljänneksen tulokseen.
 

 Konsernin liikevaihto ja liiketulos

 

 7-9/12 7-9/11 Muutos
1-9/12 1-9/11 Muutos
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MEUR MEUR 1-12/11

Liikevaihto, MEUR 0,5 0,5 0,0 1,4 1,5 -0,1 2,2

Liikevoitto/-tappio, MEUR -1,2 -0,7 -0,5 -3,4 -2,5 -0,9        -6,0*

 

TASE

Taseen loppusumma 30.9.2012 oli 40,9 milj. euroa (33,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste
89,3 % (46,1 %).

 

RAHOITUS

Biohit Oyj:n rahoitusasema on pysynyt vakaana kolmannen kvartaalin aikana ja on
merkittävästi parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2011. Suurin syy rahoitusaseman
vahvistumiseen on Biohit Oyj:n nesteannosteluliiketoiminnan myynti Sartorius Lab Holding
GmbH:lle 14.12.2011.  

Yhtiön sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin vähäisellä pääoman
menettämisen riskillä. Sijoitusportfolio koostuu talletuksista, rahamarkkinasijoituksista ja
yrityslainoista. Yhtiö käyttää vähintään kahta kumppania sijoitustoiminnassaan.

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminta on keskittynyt olemassa olevien innovaatioiden ja tuotteiden
edelleen kehittämiseen ja parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita
sekä alihankkijoita tutkimus- ja kehitystoiminnassaan. HealthCare -liiketoiminnan
kehittämismenoja ei ole aktivoitu. 

Katsauskauden tuotekehitysmenot olivat 0,6 milj. euroa (0,4 milj. euroa 1-9/2011).
 

 

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,0 milj. euroa (3,8 milj. euroa).

 

HENKILÖSTÖ

HealthCare –liiketoiminnan henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella
keskimäärin 39 (36 vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona), josta emoyhtiön palveluksessa
oli 30 (22) ja tytäryritysten 9 (14). Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 39, joista
emoyhtiön palveluksessa oli 30 ja tytäryritysten 9. Siirtymävaiheen ajan myytyjen
tytäryhtiöiden palveluksessa on edelleen 2 HealthCare-liiketoimintaan kuuluvaa henkilöä.

 LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön keskeiset riskitekijät liittyvät HealthCare -liiketoiminnan kasvun vaatimiin
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panostuksiin. Näitä riskitekijöitä ovat muun muassa onnistuminen jakelukanavien valinnassa
ja kehittämisessä, henkilörekrytoinneissa ja tuotteiden hinnoittelussa.

Yhtiön likvidien varojen sijoitustoiminnan päämääränä on saavuttaa tuottoa erittäin
vähäisellä pääoman menettämisen riskeillä. Sijoitussalkku koostuu talletuksista,
rahamarkkinasijoituksista ja yrityslainoista. Olennaista on sijoitusten riittävä hajauttaminen
omaisuusluokkien, sijoitusinstrumenttien ja vastapuolien kesken. Yhtiö käyttää vähintään
kahta kumppania sijoitustoiminnassaan.

HealthCare -liiketoiminnan asiakaskunta tulee olemaan laajalti hajautettu. Näin yhtiö ei ole
merkittävästi riippuvainen yksittäisistä asiakkaista eikä yksittäisistä projektitoimituksista. 

HealthCare -tuotteisiin liittyvän erittäin suuren potentiaalin hyödyntäminen edellyttää vahvaa
panostusta tuotteiden markkinointiin ja myyntiin.

 

NÄKYMÄT VUONNA 2012

Yhtiö panostaa voimakkaasti ulkomaisten kumppanien hankintaan. Liikevaihdon kasvu
riippuu siitä miten nopeasti uudet jakelijasopimukset realisoituvat saatuina tilauksina.

Konsernin koko vuoden 2012 liikevaihto ei aivan yllä samalle tasolle kuin edellisvuonna.
Yhtiö arvioi tuloksen kääntyvän positiiviseksi vuoden 2013 kuluessa tai vuoden 2014
alkupuoliskolla.

 

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Kansainväliset tutkijaryhmät suosittelevat verinäytteen biomerkkiainetestejä
mahalaukun sairauksien toteamiseen ja seulontaan 

Kansainvälisen Healthy Stomach Initiative (HSI) -organisaation työryhmä, jossa on 16
gastroenterologian alan huippuasiantuntijaa kahdestatoista maasta, ehdottaa
arvovaltaisessa tieteellisessä lehdessä verinäytteestä määritettäviä GastroPanel-
biomerkkiainetestejä helikobakteeri-infektion ja autoimmuunisairauden aiheuttaman
mahalaukun limakalvon vaurion sekä toimintahäiriön (atrofisen gastriitin) toteamiseen ja
seulontaan. GastroPanel antaa runsaasti tietoa ja auttaa mm. valikoimaan ja ohjaamaan
sekä vatsavaivoista kärsiviä että oireettomia maha ja ruokatorvisyöpä- sekä muita
riskipotilaita ajoissa mm. gastroskopiatutkimuksiin ja parantavan hoidon ulottuviin
(www.biohit.fi/ ”GastroPanel biomarkers”: Rationale in diagnosis and screening of atrophic
gastritis with stomach-specific plasma biomarkers).

Eri tyyppisistä ylävatsavaivoista (dyspepsiasta) kärsivien ja oireettomien helikobakteeri-
infektion ja atrofisen gastriitin modernissa, runsaasti tietoa antavassa, turvallisessa ja
kustannustehokkaassa GastroPanel-diagnostiikassa ja -seulonnassa ei ole seuraavia
vakavia lääketieteellisiä ja eettisiä ongelmia:

• 13C ureahengitystestillä (UBT), ulosteen antigeenitestillä ja vasta-ainetesteillä ei saada
diagnoosia helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamasta mahalaukun runko-
osan (korpuksen) atrofisesta gastriitista eikä helikobakteeri-infektion aiheuttamasta
mahalaukun alaosan (antrumin) atrofisesta gastriitista. Atrofinen gastriitti on lähes aina
oireeton ja useimmiten parantumaton.

• Toteamaton korpuksen atrofinen gastriitti (hapoton maha) voi johtaa maha- ja
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ruokatorvisyöpään sekä B12 vitamiinin, raudan, magnesiumin, kalsiumin ja eräiden
lääkeaineiden imeytymishäiriöihin.

• Kalsiumin vaje aiheuttaa osteoporoosia. B12-vitamiinin vaje voi johtaa pernisiöösi
anemiaan, dementiaan, depressioon ja ääreishermostovaurioihin

• Monien lääkeaineiden kuten dipyridamolin, joidenkin rautavalmisteiden ja sienilääkkeiden
(fluconazoli, itraconazoli), tyroksiinin ja atatsanoviirin imeytyminen on alentunut
hapottomassa mahassa. Varsinkin seniori-ikäisillä vakavien suolistoinfektioiden (esim.
giardiaasi, malaria, Clostridium difficile ja E. coli EHEC) riski voi olla lisääntynyt.

• Antrumin atrofinen gastriitti lisää peptisen haavataudin ja mahasyövän riskiä.
Samanaikainen korpuksen ja antrumin atrofinen gastriitti on suurin tunnettu mahasyövän
riskitila. Osa mahasyövistä voi seurata suoraan helikobakteeri-gastriitista. Perinnöllistä
mahasyöpää esiintyy alle 1%:lla väestöstä.

• Mikään kyseisestä kolmesta helikobakteeritestistä ei anna tietoa mahalaukun runsaasta
haponerityksestäkään, mikä ruokatorven refluksitautia sairastavalla saattaa aiheuttaa tämän
taudin usein oireettomia komplikaatioita. Näitä ovat haavainen ruokatorventulehdus ja
Barrettin ruokatorvi, jotka ilman hoitoa saattavat johtaa ruokatorvisyöpään. Runsaan
haponerityksen vuoksi epäily ruokatorven refluksitaudin komplikaatiosta, atrofinen gastriitti ja
oireileva helikobakteeri-infektio edellyttävät gastroskopiatutkimusta syöpä- ym. riskien
poissulkemiseksi.

• Edellä esitetyn lisäksi 13C ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti voivat antaa jopa
40% vääriä negatiivisia tuloksia helikobakteeri-infektiosta, eli tämä infektio syöpä- ym.
riskeineen jää diagnosoimatta, silloin kun potilaalla on atrofinen gastriitti, MALT lymfooma tai
vuotava peptinen haavatauti tai potilas saa parhaillaan antibiootti- tai PPI-hoitoa.

Hoitovirheiden, turhien kustannusten ja jopa turhien syöpäkuolemien välttämiseksi on
suositeltavaa korvata vielä käytössä olevat helikobakteeritestit GastroPanel-
biomerkkiainetutkimuksella. Koska GastroPanel-tutkimus on helposti tehtävissä ja saatavilla,
ei ole suositeltavaa lääkitä vatsavaivoista kärsiviä ilman tarkempaa diagnoosia.
Vatsavaivojen riskipitoisilla itsehoidoilla saatetaan viivästyttää esim. mahasyövän esiasteen
diagnoosia parantavan hoidon ulottumattomiin. Suomessa vatsavaivoja esiintyy noin
kolmanneksella väestöstä ja näistä kymmeniä tuhansia potilaita saa happopumpunesto
(PPI)- lääkkeitä tai käyttää ilman reseptiä saatavia mahahappoa vähentäviä PPI- ym.
lääkkeitä siitä huolimatta, että potilaalla on atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton maha ja
siitä johtuvat syöpä- ym. riskejä.

Sekä lääkärin määräämistä että ilman reseptiä saatavista happopumpunesto (PPI)-
lääkkeistä varoitetaan seuraavasti: ”Jos potilaalla on hälyttäviä oireita (esim. merkittävää
selittämätöntä painon laskua, toistuvaa oksentelua, nielemishäiriöitä, verioksennuksia tai
veriulosteita) ja epäilty tai todettu mahahaava, pahanlaatuisen sairauden mahdollisuus on
suljettava pois, koska PPI- hoito voi lievittää oireita ja viivästyttää diagnoosia.” Tämä varoitus
on aiheellinen, mutta ei riittävä vähentämään erittäin korkeaa kuolleisuutta maha- ja
ruokatorvisyöpään, koska ”hälyttävien oireiden” ilmaannuttua syöpä on useimmiten jo
edennyt parantavan hoidon ulottumattomiin. Tästä varoituksesta huolimatta ja ilman
atrofisen gastriitin (hapoton maha) poissulkua vatsavaivoja hoidetaan hyvin usein
mahahappoa vähentävillä PPI- ym. lääkkeillä. Lisäksi sekä helikobakteeri-infektion että
autoimmuunisairauden aiheuttama atrofinen gastriitti syöpä- ym. riskeineen on vähäoireinen
tai useimmiten oireeton.

Väestön ikääntyessä jo kansantaudeiksi tulleiden osteoporoosin ja B12-vitaminin
puutoksesta johtuvien tautien taustalla saattaa olla diagnosoimaton atrofinen gastriitti.
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Autoimmuuniperäistä korpuksen atrofista gastriittia sairastavalla saattaa olla samanaikaisesti
toinenkin autoimmuunitauti, kuten kilpirauhasen tulehdus, keliakia, reuma ja tyypin 1
diabetes, tai päinvastoin, esim. kilpirauhasen tulehdus ja tyypin 1 diabetestä sairastavilla on
usein autoimmuuniperäinen oireeton atrofinen gastriitti ja sen aiheuttamana maha- ja
ruokatorvisyövän riski sekä mm. B12-vitamiinin puutos. GastroPanel auttaa tehokkaasti
valitsemaan riskipotilaita ajoissa gastroskopiatutkimuksiin ja parantavaan hoitoon
 

Kliininen tutkimus

Biohit Oyj on käynnistänyt yhteistyössä HUS:n Gastroenterologian klinikan ja
GastroLääkäreiden kanssa kliinisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on selvittää uuden
BioAcetium-valmisteen kyky hoitaa helikobakteeri-infektio yli 55-vuotiailla henkilöillä, joilla ei
ole aikaisemmin todettu helikobakteeri-infektiota.

BioAcetium- innovaatio saattaa tarjota täysin uudenlaisen ja aikaisempia helikobakteeri-
infektion hoitomalleja huomattavasti turvallisemman ja kustannustehokkaamman
mahdollisuuden helikobakteerin häätöhoitoon, johon liittyy joko olematon tai mahdollisimman
vähäinen antibioottiresistenttien bakteerikantojen kehittymisen riski.

Edelleenkin yli puolet maailman väestöstä sairastaa helikobakteeri-infektiota.
Helikobakteeri-infektioon liittyy elinajan kuluessa 10–20 %:n suuruinen maha- ja
pohjukaissuolihaavan sekä 1-2 %:n mahasyöpäriski. Maailmanlaajuisesti mahasyöpä on
edelleenkin toiseksi yleisin syöpäkuoleman aiheuttaja. Nykyisten hoitosuositusten mukaan
bakteeri olisi pyrittävä hävittämään ainakin kaikilta vatsavaivoista kärsiviltä henkilöiltä.
Bakteerin kyky kehittää antibiooteille resistenttejä kantoja on kuitenkin nopeasti kasvava
maailmanlaajuinen ongelma.Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2012 loppuun
mennessä.

Acetium-kapselin kliiniset tutkimukset Japanissa, Italiassa ja Ruotsissa etenevät eettisten
komiteoiden päätösten jälkeen. Tarkoituksena on saada lisää kansainvälistä tutkimustietoa
Suomessa tehdyn Acetium-kapselitutkimuksen tueksi hapotonta mahalaukkua sairastavilla
ja ALDH2-puutoksesta kärsivillä ihmisillä.   

 

Acetium-imeskelytabletti ja BioFilter

Alkuvuonna yhtiö aloitti Acetium-imeskelytablettien ja BioFiltereiden viimeistelyn ja
valmistuksen tutkimuskäyttöön.

Loppuvuonna  2012 aloitettavassa tutkimushankkeessa selvitetään auttaako tupakan
savusta sylkeen liuennutta asetaldehydiä sitova ja neutraloiva Acetium-imeskelytabletti
luopumaan tupakasta.

Lukuisissa eläinkokeissa saatujen tulosten perusteella tiedetään, että syöpää aiheuttava
asetaldehydi aiheuttaa myös voimakasta riippuvuutta.BioFilter on tupakoitsijoille tarkoitettu
filtteriratkaisu, joka sitoo tehokkaasti tupakansavun asetaldehydiä ja siten estää sen pääsyn
tupakoitsijan sylkeen ja hengitysteihin.  Lopetettu liiketoiminta

Biohit Oyj myi nesteannosteluliiketoimintansa 14.12.2011 Sartorius Lab Holding GmbH:lle.

 

Hallinto
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Hallituksen valtuutukset

13.4.2011 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätösten perusteella yhtiön hallituksella on
valtuutus päättää 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. Hallitus päätti valtuutuksen
nojalla suunnatun osakeannin järjestämisestä Sartoriukselle elokuussa 2011, minkä jälkeen
valtuutusta on jäljellä 1 322 034 B-osaketta.

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.

 

Muutoksia Biohit Oyj:n johtoryhmässä kolmannen neljänneksen aikana

Biohit Oyj:n talousjohtaja (CFO) Jussi Kolusen vastuualuetta laajennettiin käsittämään
talous- ja HR- asioiden lisäksi konserniviestintä 31.7 alkaen.  

Biohit Oyj:n johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet ovat:
 

Semi Korpela, toimitusjohtaja

Jussi Kolunen, talous, HR ja viestintä

Anu Mickels, myynti ja markkinointi

Panu Hendolin, tutkimus ja tuotekehitys

Tapani Tiusanen, operatiiviset toiminnot ja ICT

Lea Paloheimo, kehitys ja laatu

 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Biohit Oyj:n osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 975 500
kappaletta  ja B-sarjan osakkeita 10 640 093 kappaletta  eli osakkeita on yhteensä
13 615 593 kappaletta. A-osakkeilla on yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1
ääni/osake. Osingonjaossa B-osakkeelle  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 27,6 milj.
euroa (30,9 milj. euroa 30.9.2011).

Biohit Oyj:n B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä Small
cap/Terveydenhuolto –ryhmässä tunnuksella BIOBV.

 

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-9/2012 1-9/2011
Ylin kurssi, EUR 3,97 3,38
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Alin kurssi, EUR 2,00 1,74
Keskikurssi, EUR 2,85 2,52
Kauden päätöskurssi, EUR 2,03 2,27
Kokonaisvaihto, EUR 8 981 178 4 454 892
Kokonaisvaihto, kpl 3 147 611  1 768 148

 

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.9.2012 yhtiöllä oli 4,569 osakkeenomistajaa (4,495 omistajaa
30.9.2011). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 71,91 % (68,45 %), yritysten osuus
21,68 % (23,43 %) ja julkisyhteisöjen osuus 2,51 % (2,52 %). Ulkomaisten ja
hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 3,90 % (5,60 %) kaikista osakkeista.

Lisätietoja osakkeista, suurimmista osakkeenomistajista sekä johdon omistuksesta löytyy
yhtiön verkkosivuilta www.biohit.fi/sijoittajat.

 

LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin  mukaisesti.

14.12.2011 tehdyn liiketoimintakaupan myötä HealthCare liiketoiminta esitetään vuoden
2011 osalta jatkuvina toimintoina ja nesteannosteluliiketoiminta lopetettuina toimintoina.
Erillistä segmenttiraportointia ei enää esitetä. Biohit Oyj raportoi vuoden 2012 alusta lähtien
kuluvan ja vertailukauden tuloslaskelman toimintokohtaisen kaavan mukaisesti. Muilta osin
Biohit Oyj on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita
kuin vuositilinpäätöksessään 2011. Vuonna 2012 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 
 

 7-9/12 7-9/11
Muutos

EUR
1-9/12 1-9/11

Muutos
EUR

1-12/11

Liikevaihto 0,4 0,5 -0,1 1,4 1,5 -0,1 2,2

Hankinnan ja
valmistuksen kulut

 
-0,3

 
-0,3

 
0,0

 
-0,8

 
-0,9

 
0,2

-1,5

Bruttokate 0,2 0,2 0,0 0,6 0,5 0,0 0,7

Myynnin ja markkinoinnin
kulut

-0,6 -0,2 -0,4 -1,5 -0,8 -0,6 -1,3

Hallinnon kulut -0,6 -0,6 -0,0 -2,0 -1,8 -0,2 -2,1

Tuotekehitys -0,2 -0,1 -0,1 -0,6 -0,4 -0,2 -0,7

http://www.biohit.fi/sijoittajat
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Liikearvon poisto 0 0 0 0 0 0 -2,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 0 0 0,0

Liikevoitto / -tappio -1,2 -0,7 -0,5 -3,4 -2,5 -0,9 -6,0

Rahoitustuotot 0,3 0 0,3 0,9 0 0,9 0,2

Rahoituskulut   -0,2 -0,2 -0,0 -0,4** -0,4 0,0 -0,7

Voitto/tappio ennen veroja -0,8 -0,4 -0,4 -2,8 -2,9 0,1 -6,5

Tuloverot 0 -0,1 0,1 0 -0,2 0,1 -6,1

Katsauskauden tulos,
jatkuvat toiminnot

-0,8 -0,5 -0,3 -2,8 -3,1 0,3 -12,6

Katsauskauden tulos,
lopetetut toiminnot

0 1,0 -1,0 0 3,5 -3,5 50,3*

Muut laajan tuloksen erät:        
Muuntoerot 0 -0,0 0,0 0 0 0 0,1

Tilikauden laaja tulos
yhteensä

 
-0,8

 
0,5

 
-1,3

 
-2,8

 
0,4

 
-3,1

-12,5

 *) Sisältää nesteannosteluliiketoimintakaupan myyntivoiton 46,1 milj. euroa 

**) Vaihtovelkakirjan takaisinmaksun johdosta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kirjatun osuuden
vaikutus -0,2 milj euroa rahoituskuluihin

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille
kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos

1-9
2012

1-9
2011

1-12
2011

Osakekohtainen tulos,
laimentamaton*, EUR

-0,20 0,03 0,00

 *) Vaihtovelkakirjalla ei laimennusvaikutusta tulos/osake -tunnuslukuun
vuosina 2012 ja 2011

 

KONSERNITASE 
 

 30.9.2012
MEUR

30.9.2011
MEUR

31.12.2011
MEUR

VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Liikearvo 0.0 2.6 0.0

Aineettomat hyödykkeet 0.2 3.7 0.3

Aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet

0.0 0.0 0.1

Saamiset  8,0* 7.9 6,8*
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Laskennalliset verosaamiset 0.0 1.7 0.0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 8.2 16.0 7.3

    
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 0.4 6.4 0.3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1.1 7.6 6.0

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

30.9 1.7 10.0

Rahavarat 0.3 2.0 47.9

Lyhytaikaiset varat yhteensä 32.7 17.7 64.2

    
VARAT YHTEENSÄ 40.9 33.7 71.5

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma

   

Osakepääoma 2.3 2.3 2.3

Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto

3.4 14.3 14.3

Muuntoerot 0.0 0.0 0.0

Voittovarat 30.6 -1.1 36.2

Oma pääoma yhteensä 36.3 15.5 52.8

    
PITKÄAIKAISET VELAT    
Laskennalliset verovelat 0.0 0.1 0.0

Eläkevelvoitteet 0.0 0.2 0.0

Korolliset velat yhteensä 0.0 9.8 0.0

Muut velat 0.0 0.7 0.1

Pitkäaikaiset velat yhteensä 0.0 10.8 0.1

    
LYHYTAIKAISET VELAT    
Ostovelat 0.4 2.5 3.0

Korolliset velat yhteensä 0.4 1.2 4.9

Verovelat 0.0 0.0 4.5

Muut velat 3.8 3.7 6.1

Lyhytaikaiset velat yhteensä 4.6 7.4 18.5

    
Velat yhteensä 4.6 18.2 18.6
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OMA PÄÄOMA JA VELAT
YHTEENSÄ

40.9 33.7 71.5

*) Sisältää sulkutilillä olevan 6,8 milj. euron saamisen liiketoimintakaupasta. Sulkutilillä olevat varat vapautuvat, siltä
osin kun kauppaan liittyviä vaateita ei ole, 31.3.2014.

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2012

 

MEUR
Osake-

pääoma
Muunto-

erot

Sijoitetun
vapaan

oman
pääoman

rahasto

Voitto-varat
Oma

pääoma

Oma pääoma 1.1.2012 2,3 0,0 14,3 36,2 52,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä  0,0  -10,9 -5,5 -16,4

Oma pääoma 30.9.2012 2,3 0,0 3,4 30,6 36,3

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2011

 

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

Osakeanti 0,1  1,9  2,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä  -0,0  0,4 0,4

Oma pääoma 30.9.2011 2,3 -0,2 14,3 -1,1 15,5

 

 

RAHAVIRTALASKELMA 
 

 1-9/2012 MEUR 1-9/2011 MEUR 1-12/2011 MEUR  
 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     
Tilikauden voitto -2.8 0.4 37.7  
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Oikaisut -0.7 1.9 -35.0  
     
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS -0.2 -0.7 2.8  
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista

-0.7 -0.3 -0.8  

Saadut korot 0.2 0.0 0.0  
Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 0.0 -0.1 0.4  
Maksetut tuloverot -4.5 -0.1 -0.2  
Liiketoiminnan nettorahavirta -8.4 1.1 5.0  
     
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin

0.0 -1.4 -4.1  

Luovutustuotot liiketoimintakaupasta 0.0 0.4 56.5  
Luovutustuotot investoinneista 0.0 0.0 0.4  
Investoinnit ja luovutustuotot investoinneista
rahastoihin ja talletuksiin, netto

-20.9 -1.2 -9.5  

Investointien nettorahavirta -20.9 -2.2 43.4  
     
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     
Osakeanti 0.0 2.0 2.0  
Maksetut osingot -13.6 0.0 0.0  
Lainojen nostot 0.0 0.5 0.5  
Lainojen takaisinmaksut -4.7 -1.1 -4.6  
Rahoituksen nettorahavirta -18.3 1.4 -2.1  
     
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -47.6 0.3 46.2  
Rahavarat tilikauden alussa 47.9 1.7 1.6  
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0.0 0.0 0.0  
Rahavarat kauden lopussa 0.3 2.0 47.9  

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Liiketoimissa lähipiirin kanssa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskauden aikana.

 

 

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT
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 1-9  2012
MEUR

1-9  2011
MEUR

1-12  2011 
MEUR

Omasta puolesta annetut vakuudet    
    
Yrityskiinnitys 0,0 2,5 0,0
Kiinteistökiinnitys 0,0 2,7 0,0
    
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet    
    
Takaukset 0,0 0,2 0,0
    
Muut omat vastuut    
    
Leasingvastuut:    
Yhden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,8 0,6
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden
kuluessa maksettavat 0,0 0,9 0,7

Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat    
Yhteensä 0,0 1,7 1,3
    
Muut vuokravastuut:    
Yhden vuoden kuluessa maksettavat 0,2 0,8 0,1
Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden
kuluessa maksettavat 0,4 1,0 0,1

Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat 0,0 0,2 0,0
Yhteensä 0,6 2,0 0,0
    
Muut omat vastuut yhteensä 0,0 3,7 1,6
    
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 0,6 9,1 1,6

 

 

 

 Helsingissä 25. lokakuuta 2012

 

Biohit Oyj

Hallitus
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Lisätietoja:

Semi Korpela

toimitusjohtaja

puh. (09) 773 861

semi.korpela@biohit.fi

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oyj

Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)

Keskeiset tiedotusvälineet

http://www.biohit.fi

 

 

Tietoa Biohitistä

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu, globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen
bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja elämisen laatua.
Biohit on erikoistunut tuotteisiin ja järjestelmiin, jotka edistävät ruoansulatuskanavan
sairauksien diagnostiikkaa ja ennaltaehkäisyä.

 

Innovaatiot ja patentit

Yhtiö soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä innovaatio- ja patentointistrategiaa yhdessä
tiedeyhteisöjen kanssa (www.biohit.fi/yritys/historia: Aggressive innovation and patenting
strategy). Tutkimustuloksiin ja innovaatioihin perustuvan uuden teknologian avulla tuotetaan
lääketieteen ja tutkimuslaitosten käyttöön uusia ratkaisuja, joilla voidaan edistää tutkimusta
sekä ihmisten hyvinvointia.

 

Diagnostiikka

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.
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Biohit-konserni

Konsernin palveluksessa on noin 38 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä ja tytäryhtiöt
Isossa-Britanniassa sekä Kiinassa. Lisäksi Biohitin tuotteita myyvät maailmanlaajuisesti
useat jakelijat.

 

Biohit pörssissä

Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1999. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä. GastroPanel-
tutkimus

 

 www.biohit.fi

 

 

 

 

 

 

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company

http://www.biohit.fi/
http://www.globenewswire.com/

