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YHTEENVETO

Tammi-syyskuu 2013

Liikevaihto kasvoi 96 % vuodesta 2012
Liikevaihto 2,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa)
Liiketulos -4,3 milj. euroa (-3,4 milj. euroa)
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -3,0 milj. euroa (-3,4 milj. euroa)
Tulos ennen veroja -4,3 milj. euroa (-2,8), sisältää optio-ohjelmasta aiheutuvan
kertaluonteisen kulukirjauksen (1,3 milj. euroa), sekä muita kertaluonteisia eriä (0,1 milj.
euroa)
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 89 % (88 %)
Osakekohtainen tulos -0,31 euroa (-0,20)
Omavaraisuusaste 80,8 % (89,8 %)

Heinä-syyskuu 2013

Liikevaihto kasvoi 178 % vuodesta 2012
Liikevaihto 1,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa)
Liiketulos -0,9 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
Tulos ennen veroja -0,9 milj. euroa (-0,8).
Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 95 % (90 %)
Osakekohtainen tulos -0,07 euroa (-0,06)
Omavaraisuusaste 80,8 % (89,8 %)
Biohitiltä uusi keliakiapikatesti
GastroPanel-seulontatutkimuksen tulokset, Kazakstan 2012-2013

TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

”Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 178 % vertailukauteen verrattuna.
Merkittävimmät tekijät liikevaihdon kasvussa olivat GastroPanelin poikkeuksellisen suuret
toimitukset Kiinaan. Katsauskaudella keskityimme myynnin aloituksen varmistamiseen uusien
kumppaneidemme kanssa.
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Elokuussa toimme markkinoille uuden keliakia-pikatestin, joka tehdään sormenpään
verikokeella. Uusi testimme on yksinkertainen, nopea ja luotettava. Pikatesti ei kokonaan
korvaa tähystyksiä, mutta testi tuo selvän edun terveydenhuollon kustannuksiin, koska se
vähentää turhien tähystyksien määrää. Pikatestimme positiivista tulosta lääkäri voi käyttää
harkintana jatkotutkimuksiin. Tähystys ja koepalat ohutsuolesta tarvitaan diagnoosin
varmistamiseen. Pikatestin hinta on murto-osa verrattuna ohutsuolen tähystykseen.

Kazakstanin tasavallan Presidentin kanslian lääketieteellinen keskus Astanassa ja Biohit Oyj
ovat vuosina 2012–2013 toteuttaneet seulontatutkimuksen, jonka lopulliset tulokset
valmistuivat katsauskaudella. Kazakstanin tutkimuksesta kirjoitettu tieteellinen raportti on
hyväksytty julkaistavaksi laajalevikkisessä kansainvälisessä syöpälehdessä: Anticancer
Research, 2013;33(10).

Katsauskaudella Kiinan tytäryhtiön toiminnot osittain yhdistettiin jakelijan toimintoihin ja muilta
osin tytäryhtiön toiminta lopetettiin. Lopettamisesta ei aiheutunut merkittäviä kuluja."

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

 7-9 / 2013 7-9 / 2012 1-9 /2013 1-9 /2012

Liikevaihto, MEUR 1,3 0,5 2,7 1,4

Liikevoitto/ -tappio, MEUR -0,9 -1,2 -4,3 -3,4

Voitto/tappio ennen veroja MEUR -0,9 -0,8 -4,3 -2,8

Katsauskauden voitto/tappio MEUR -0,9 -0,8 -4,3 -2,8

Henkilöstö keskimäärin 47 39 43 39

Henkilöstö kauden lopussa 46 39 46 39

Omavaraisuusaste % 80,8 % 89,8 % 80,8 % 89,8 %

Tulos / Osake, EUR -0,07 -0,06 -0,31 -0,20

Oma pääoma / Osake, EUR 1,71 2,68 1,71 2,68

Kaikkien osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä kaudella

13 795 593 13 615 593 13 702 284 13 615 593

Osakkeiden lukumäärä
kauden lopussa

13 795 593 13 615 593 13 795 593 13 615 593

 

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Tammi-syyskuu

Liikevaihto kasvoi 96 % vuodesta 2012 päätyen 2,7 milj. euroon (1,4 milj. euroa 1-9/2012).

Liiketappio oli -4,3 milj. euroa (-3,4 milj. euroa 1-9/2012).

Yhtiö laski liikkeelle kaksi optio-ohjelmaa josta yhtiö kirjasi kuluja tulosvaikutteisesti yhteensä
1,3 miljoonaa euroa. Optio-ohjelma I:ssä yhtiö tarjosi 200.000 kpl optioita toimitusjohtajalle.
Optio- ohjelma II:ssa yhtiö tarjosi optioita Mikko Salaspurolle ja Martti Marvolalle, yhteensä
420.000 osakeoptiota. Kulut optio-ohjelman II optioista on kirjattu täysimääräisesti toisen
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vuosineljänneksen 2013 tulokseen, perustuen siihen, että optioilla kuitataan aiemmin tehtyjen
sopimusten velvoitteet suoritetuiksi yllä mainituille henkilöille heidän luovuttaessa
immateriaalioikeuksia sekä luopumalla olemassa olevista sopimusperusteisista velvoitteista
yhtiölle.

Diagnostiikkatuotteiden ja asetaldehydiä sitovien tuotteiden suuren potentiaalin hyödyntäminen
ja sen myötä liiketoiminnan kasvu vaatii voimakasta panostusta jakelija- ja partneriverkoston
rakentamiseen ja kyseisten kumppaneiden tukemiseen (myyntiluvat, rekisteröinnit,
markkinointi) sekä tuotekehitykseen.
 

Konsernin liikevaihto ja liiketulos

MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012

Liikevaihto 1,3 0,5 0,8 2,7 1,4 1,3 2,0

Muutos edelliseen
vuoteen nähden, %

178,0 %   95,7 %   -5,7 %

Liiketulos -0,9 -1,2 0,2 -4,3 -3,4 -1,0 -4,6

Muutos edelliseen
vuoteen nähden, %

18,2 %   -28,7 %   23,3 %

Liiketulos, %
liikevaihdosta

-69 % -236 %  -163 % -248 %  -224 %

 

TASE

Taseen loppusumma 30.9.2013 oli 29,3 milj. euroa (40,9 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 80,8
% (89,8 %).

 

RAHOITUS

Biohit Oyj:n rahoitusasema on hyvä ja se mahdollistaa merkittävän panostuksen liiketoiminnan
ja tuotteiden kehittämiseen sekä niiden kaupallistamiseen. Yhtiön lyhytaikaiset rahoitusvarat
olivat syyskuun lopussa 17,0 miljoonaa euroa sisältäen 0,5 milj. euron kassan. Tämän lisäksi
yhtiöllä on yli vuoden mittainen miljoonan euron sijoitus, sekä vuoden 2011 lopulla tehtyyn
liiketoimintakauppaan liittyviä muita saamisia sulkutilillä 6,8 miljoona euroa jotka vapautuvat
31.3.2014 siltä osin kun kauppaan liittyviä vaateita ei ole.

Katsauskaudella käyttöpääoma kasvoi tuotannon volyymin kasvaessa.

 

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. Tutkimus- ja kehittämismenoja ei ole aktivoitu.
Nämä menot vuonna 2013 katsauskauden loppuun mennessä olivat 0,7 milj. euroa (0,6 milj.
euroa 1-9/2012).
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INVESTOINNIT

Vuoden 2013 bruttoinvestoinnit ovat olleet 2,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa 1-9/2012).
Investoinnit eivät ole rasittaneet kassavirtaa. Ne on maksettu IPR-sijoituksella yhteisyritykseen
sekä omien osakkeiden liikkeeseenlaskulla Italian tytäryhtiön hankinnan yhteydessä.

Kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut merkittäviä investointeja.

 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 47 (39 vuoden 2012
vastaavana ajanjaksona), josta emoyhtiön palveluksessa oli 36 (30) ja tytäryritysten 11 (9).
Katsauskauden lopussa henkilöstömäärä oli 46 (39), joista emoyhtiön palveluksessa oli 37
(30). Henkilömäärän kasvuun ovat vaikuttaneet Italian tytäryhtiön osto sekä
henkilöstöresurssien lisäys tuotantoon ja tuotekehitykseen.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön keskeiset riskitekijät liittyvät toimintaympäristön kehitykseen ja yhtiön tarjooman
kohtaamaan kysyntään. Näitä riskitekijöitä ovat muun muassa valittujen markkina-alueiden
taloudellinen kehitys, eri maiden kyvyt ja halu parantaa terveydenhuoltoaan (kehitystoimien
painotukset, korvauskäytännöt, maahantuonnin rajoitukset, rekisteröintiaikojen pituudet) sekä
asiakaskunnan asettamat vaatimukset tuotteille. Lähiajan riskitekijöiden hallitsemisessa
keskeistä on huomioida uusien markkina-alueiden avausten oikea-aikaisuus, niille oikeiden
kumppanien ja tuotetarjooman valinta.

Liiketoiminnan kehittäminen ja uusien tuotteiden lanseeraaminen edellyttävät merkittäviä
panostuksia.

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.

 

TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Uusi arvopaperimarkkinalaki (AML) tuli voimaan vuoden 2013 alussa, ja tässä yhteydessä
laista poistui vaatimus tulevaisuudennäkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöstiedotteessa. Tulevaisuudennäkymät on esitettävä kirjanpitolain nojalla ainoastaan
toimintakertomuksessa. Biohit on luopunut näkymien esittämisestä osavuosikatsauksissa ja
esittää näkymät jatkossa ainoastaan tilinpäätöstiedotteessa ja toimintakertomuksessa.
Edellisen kerran näkymät on esitetty Q2-osavuosikatsauksessa 8.8.2013.
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KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Yhteisyritys Kiinassa

Biohitin GastroPanelin kolme testiä (PG-I, PG-II, gastrin-17) saivat katsauskauden aikana
Kiinan Anhuin provinssissa korvattavuuspäätöksen. Kiinassa tarvittavat rekisteröinnit
yhteisyrityksen toiminnan aloittamiseksi ovat käynnissä.

Biohitiltä uusi keliakia-pikatesti

Biohit vapautti myyntiin diagnostisen pikatestin, joka mahdollistaa keliakian diagnosoinnin
sormenpään verinäytteestä. Keliakia on suhteellisen yleinen autoimmuunisairaus, jossa rukiin,
vehnän ja ohran sisältämä valkuaisaine (gluteeni) aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla
tulehdusreaktion ja vaurioittaa suolinukkaa, mikä häiritsee ravintoaineiden imeytymistä.
Biohitin kehittämä pikatesti antaa sormenpään verinäytteestä luotettavan tuloksen
kymmenessä minuutissa. Keliakia-pikatesti laajentaa Biohitin diagnostisten pikatestien
valikoimaa. Uusi testi on CE-IVD -rekisteröity ja markkinoilletulohetkellä saatavilla Euroopan
maissa.

Biohitin keliakia-pikatestillä pystytään määrittämään suoraan sormenpään verinäytteestä
ihmisen kudoksen transglutaminaasin (tissue transgutaminase, tTg) kaikkia vasta-aineita
(IgA/IgG/IgM). Useat markkinoilla olevat testit mittaavat vain IgA vasta-ainetta, joten Biohit
tuotteella löydetään myös IgA puutteelliset keliaakikot 10 minuutissa. On myös todettu, että
IgA-puutteellisilla ihmisillä on 10-kertaa suurempi riski sairastua keliakiaan. Testi tuo selvän
edun terveydenhuollon kustannuksiin, koska se vähentää turhien tähystyksien määrää.
Keliakiatestin positiivista tulosta lääkäri voi käyttää harkintana jatkotutkimuksiin. Tähystys ja
koepalat ohutsuolesta tarvitaan varsinaisen diagnoosin tekemiseen.

 

Kliininen tutkimus

GastroPanel-seulontatutkimuksen tulokset, Kazakstan 2012-2013

Kazakstanin tasavallan Presidentin kanslian lääketieteellinen keskus Astanassa ja Biohit Oyj
ovat vuosina 2012–2013 toteuttaneet seulontatutkimuksen, jonka lopulliset tulokset ovat nyt
valmistuneet. Runsaat 800 henkilöä testattiin Biohitin kehittämällä GastroPanel-testillä, joka
mittaa verinäytteestä neljää, mahan limakalvon toimintaa spesifisesti kuvaavaa,
biomerkkiainetta. Testi on suunniteltu kahta tarkoitusta varten: 1) sen tulisi olla kaikkien
epämääräisiä ylävatsavaivoja valittavien potilaiden ensisijainen diagnostinen testi, ja 2) sillä
voidaan todeta mahalaukun tietyt tautitilat, joihin liittyy kohonnut riski sairastua mm.
myöhemmin mahalaukun syöpään. Mahalaukun syöpä on edelleen maailmanlaajuisesti eräs
yleisimmistä syöpätyypeistä, ja Kazakstan kuuluu niihin maihin, joissa tauti on erityisen
yleinen.
 

Muita käynnissä olevia tutkimushankkeita

Biohit jatkaa tutkimushanketta, jossa selvitetään auttaako tupakansavusta sylkeen liuennutta
asetaldehydiä sitova ja neutraloiva Acetium-imeskelytabletti luopumaan tupakasta. Lukuisissa
eläinkokeissa saatujen tulosten perusteella tiedetään, että asetaldehydi aiheuttaa voimakasta
riippuvuutta.
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Biohit on saanut alustavat tulokset kliinisestä tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli selvittää
yhtiön uuden BioAcetium-valmisteen kyky hoitaa helikobakteeri-infektio. Tulosten perusteella
Biohit on ryhtynyt jatkotutkimuksiin, joissa käytetään pidempää hoitoaikaa. Jatkotutkimuksissa
BioAcetium myös yhdistetään sellaiseen antibioottiin, joka ei aiheuta antibiootille
vastustuskykyisiä helikobakteerikantoja.

Biohit jatkaa Biofilter-tutkimuksia: Biofilter on tupakointiin kehitetty filtteriratkaisu, joka sitoo
tehokkaasti tupakansavun asetaldehydiä ja siten estää sen pääsyn tupakoitsijan sylkeen ja
hengitysteihin.

Asetaldehydipitoisuuksien mittaaminen

Katsauskaudella toteutettiin uusia asetaldehydipitoisuusmittauksia viileistä. Tutkimuksessa
asetaldehydipitoisuutta mitattiin yleisesti Suomessa myytävistä viileistä. Otos sisälsi yhteensä
21 eri kaupallista tuotemerkkiä. Näytteet valittiin satunnaisesti eri päivittäistavaraliikkeistä
pääkaupunkiseudulla. Mittausten mukaan viilien asetaldehydipitoisuus vaihteli välillä 0-12 µM.
Yhdessätoista viilissä ei ollut lainkaan asetaldehydiä ja korkein mitattu pitoisuus oli 12 µM.

Aiemmin mitattujen jogurttien asetaldehydipitoisuuden vaihteluväli oli huomattavasti
korkeampi, 14-394 µM. Jogurttimittaustuloksissa merkittävää oli, että vain yhdessä jogurtissa
havaittiin karsinogeenisen rajan alittava pitoisuus asetaldehydiä (100 µM tai mahdollisesti
selvästi vähemmän), kun kaikissa muissa pitoisuus oli yhtä suuri tai suurempi kuin 205 µM.
Näin ollen mitattujen jogurttien asetaldehydipitoisuus oli keskimäärin 20 kertaa korkeampi kuin
viileissä mitattu korkein pitoisuus.

 

Muutoksia Biohit Oyj:n johtoryhmässä

KTM Jaana Mattila (s. 1966) nimitettiin 26.8.2013 alkaen Biohit Oyj:n talousjohtajaksi (CFO) ja
johtoryhmän jäseneksi. Aikaisemmin hän on toiminut talousjohtajana Fazer Amica Oy:ssä, ja
talouden päällikkötehtävissä Stora Enso Oyj:ssä ja Baxter Oy:ssä.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Biohit Oyj:n optio-ohjelmat I 2013 ja II 2013 – ehtojen päivitys ja johtoryhmän
optiojärjestely

Biohit Oyj:n hallitus on 15.10.2013 päättänyt jakaa optio-ohjelmansa I 2013 optio-oikeusluokan
I 2013A optioita yhteensä 60.000 kappaletta yhtiön johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajaa
lukuun ottamatta seuraavasti: Hendolin Panu 12.000 kpl, Mattila Jaana 12.000 kpl, Mickels
Anu 12.000 kpl, Paloheimo Lea 12.000 kpl ja Syrjänen Kari 12.000 kpl. Kyseisten optio-
oikeuksien osalta osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2014 ja päättyy 31.5.2019.

Lisäksi hallitus on päättänyt muuttaa sekä optio-ohjelma I 2013:n että II 2013:n ehtoja siten,
että merkintähinnasta 0,17 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan. Vastaavasti, merkintähinta
on vähintään 0,17 euroa.

 

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS
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Biohit Oyj:n osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan osakkeita on 2 975 500
kappaletta ja B-sarjan osakkeita 10 820 093 kappaletta eli osakkeita on yhteensä 13 795 593
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 88,6 milj. euroa (27,6 milj. euroa
30.9.2012).

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

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-9 /2013 1-9 /2012

Ylin kurssi, EUR 9,10 3,97

Alin kurssi, EUR 4,00 2,00

Keskikurssi, EUR 6,54 2,85

Kauden päätöskurssi, EUR 6,42 2,03

Kokonaisvaihto, EUR 51 081 867 8 981 178

Kokonaisvaihto, kpl 7 811 096 3 147 611

 

Osakkeenomistajat

Katsauskauden lopussa 30.9.2013 yhtiöllä oli 6067 osakkeenomistajaa (4569 omistajaa
30.9.2012). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 77,31 % (71,91 %), yritysten osuus 20,86
% (21,63 %) ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen osuus 0,01 % (0,03 %).
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien hallussa oli 1,75 % (3,90 %) 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.

Biohit on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessään 2012. Vuonna 2013 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
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MEUR 7-9/2013 7-9/2012 Muutos 1-9/2013 1-9/2012 Muutos 1-12/2012

Liikevaihto 1,3 0,5 0,8 2,7 1,4 1,3 2,0

Hankinnan ja
valmistuksen kulut

-0,7 -0,3 -0,4 -1,3 -0,8 -0,6 -1,3

Bruttokate 0,6 0,2 0,4 1,3 0,6 0,7 0,7

Myynnin ja
markkinoinnin kulut

-0,6 -0,6 -0,1 -1,6 -1,5 -0,2 -2,2

Hallinnon kulut -0,7 -0,6 -0,1 -3,4 -2,0 -1,4 -2,2

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

Liiketoiminnan muut
tuotot

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Osuus yhteisyrityksen
tuloksesta

0,0  0,0 0,0  0,0  

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

Rahoitustuotot 0,0 0,3 -0,3 0,0 0,9 -0,8 1,2

Rahoituskulut 0,0 -0,2 0,2 -0,1 -0,4* 0,2 -0,3

Voitto / tappio ennen
veroja

-0,9 -0,8 0,0 -4,3 -2,8 -1,5 -3,7

Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Katsauskauden tulos -0,9 -0,8 0,0 -4,3 -2,8 -1,5 -3,7

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden laaja tulos
yhteensä

-0,9 -0,8 0,0 -4,3 -2,8 -1,5 -3,7

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos

1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR -0,31 -0,20 -0,27

 

KONSERNITASE

MEUR 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012

VARAT    

PITKÄAIKAISET VARAT    

Aineettomat hyödykkeet 1,2 0,2 0,2

Osuus yhteisyrityksestä 1,0   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,5 0,0 0,4

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 7,8* 8.0* 7,8*

Laskennalliset verosaamiset 0,0 0,0 0,0
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Pitkäaikaiset varat yhteensä 10,5 8,2 8,5

    

LYHYTAIKAISET VARAT    

Vaihto-omaisuus 0,6 0,4 0,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,2 1,1 0,6

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 16,5 30,9 30,2

Rahavarat 0,5 0,3 0,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä 18,8 32,7 31,5

    

VARAT YHTEENSÄ 29,3 40,9 40,0

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    

Osakepääoma 2,3 2,3 2,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,1 3,4 3,2

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0

Voittovarat 20,2 30,6 30,0

Oma pääoma yhteensä 23,7 36,3 35,5

    

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA    

Ostovelat 0,4 0,4 0,4

Korolliset velat yhteensä 0,4 0,4 0,4

Verovelat 0,0 0,0 0,0

Muut velat 3,9 3,8 3,8

Tulouttamaton voitto 1,0   

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5,6 4,6 4,5

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 29,3 40,9 40,0

* Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat sisältävät sulkutilillä olevan saamisen vuoden 2011 liiketoimintakaupasta 6,8
miljoonaa euroa. Sulkutilillä olevat varat vapautuvat, siltä osin kun kauppaan liittyviä vaateita ei ole, 31.3.2014.

 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2013

MEUR Osakepääoma Muuntoerot
Sijoitetun vapaan

oman pääoman
rahasto

Voittovarat Oma pääoma
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Oma pääoma
1.1.2013

2,3 0,0 3,2 30,0 35,5

Tilikauden laaja
tulos yhteensä

 0,0  -4,3 -4,3

Osingonjako    -6,8 -6,8

Pääoman
palautus

  -3,2  -3,2

Suunnattu anti
Euroclonelle

  1,1  1,1

Optiomerkinnät    1,4 1,4

Oma pääoma
30.9.2013

2,3 0,0 1,1 20,2 23,7

  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 30.9.2012

MEUR Osake- pääoma Muuntoerot
Sijoitetun vapaan

oman pääoman
rahasto

Voittovarat Oma pääoma

Oma pääoma
1.1.2012

2,3 0,0 14,3 36,2 52,8

Tilikauden laaja
tulos yhteensä

 0,0  -2,8 -2,8

Osingonjako    -2,7 -2,7

Pääoman
palautus

  -10,9  -10,9

Oma pääoma
30.9.2012

2,3 0,0 3,4 30,6 36,3

  

RAHAVIRTALASKELMA

MEUR 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA    

Tilikauden voitto -4,3 -2,8 -3,7

Oikaisut 1,5 -0,7 -0,8

    

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS -0,8 -0,2 -0,2

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista

0,0 -0,7 -0,8

Saadut korot 0,2 0,2 1,1

Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 0,0 0,0 0,0
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Maksetut tuloverot 0,0 -4,5 -4,5

Liiketoiminnan nettorahavirta -3,5 -8,4 -8,9

    

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,1 0,0 -0,3

Sijoitukset rahastoihin ja talletuksiin, netto 13,8 -20,9 -20,2

Investointien nettorahavirta 13,7 -20,9 -20,5

    

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    

Maksetut osingot -6,8 -2,7 -2,7

Pääoman palautukset -3,2 -10,9 -10,9

Lainojen takaisinmaksut 0,0 -4,7 -4,7

Rahoituksen nettorahavirta -10,0 -18,3 -18,3

    

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 0,2 -47,6 -47,7

Rahavarat tilikauden alussa 0,2 47,9 47,9

Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0

Rahavarat kauden lopussa 0,5 0,3 0,2

 

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

MEUR 1-9 /2013 1-9 /2012 1-12 /2012

    
Omasta puolesta annetut vakuudet    

Yrityskiinnitys 0,0 0,0 0,0

    
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet    

Takaukset 0,0 0,0 0,0

    
Muut omat vastuut    
Leasingvastuut    

Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,1 0,0 0,0

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa
maksettavat

0,1 0,0 0,0

Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,2 0,0 0,1
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Muut vuokravastuut    

Alle vuoden kuluessa maksettavat 0,2 0,2 0,2

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa
maksettavat

0,3 0,4 0,3

Yli viiden vuoden kuluessa maksettavat 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 0,5 0,6 0,4

Muut omat vastuut yhteensä 0,0 0,0 0,0

    

Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 0,7 0,6 0,5

 

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Vuoden 2013 tilinpäätös julkaistaan torstaina 27.2.2014 klo 9:30.

 

Helsingissä 24. lokakuuta 2013

Biohit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi

 

Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen
bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health”. Yhtiö ottaa yhteiskuntavastuuta
ja 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. Voimakkaasti yhteiskuntavastuuta ottavana yrityksenä
tehtävämme on myös edistää tietoisuutta ryhmän I karsinogeenistä, asetaldehydistä sekä
innovoida ja kehittää tuotteidemme ja palvelujemme markkinointia ja saatavuutta suureen
tarpeeseen. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Kiinassa, Italiassa ja
Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi

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