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BIOHIT-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

Biohit-konsernin tilikauden liikevaihto oli 31,4 milj. euroa (28,7
milj. euroa 1-12/2005). Tilikauden liiketappio oli 0,1 milj. euroa
(liiketappio 0,0 milj. euroa). Tilikauden tappio oli 0,8 milj.
euroa (tappio 0,2 milj. euroa). Vuoteen 2005 verrattuna tulosta
heikensivät kasvaneet kiinteät kulut sekä rahoituskulut ja verot.

LIIKEVAIHTO

Biohit-konsernin tilikauden liikevaihto kasvoi 10 % vuoden 2005
tasosta ollen 31,4 milj. euroa (28,7 milj. euroa). Liikevaihdon
kasvu jäi kuitenkin vuodelle 2006 asetetuista tavoitteista.
Nesteannostelutuotteiden myynti Aasian markkina-alueella ja
diagnostiikkatuotteiden maailmanlaajuinen myynti eivät vielä
päättyneen tilikauden aikana kehittyneet odotetulla tavalla.

Liikevaihdosta 94 % koostui edelleen nesteannostelutuotteiden
myynnistä ja huollosta. Nesteannosteluliiketoiminnan liikevaihto
oli 29,5 milj. euroa (27,1 milj. euroa).
Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 1,9 milj. euroa (1,5
milj. euroa).

TULOS

Liiketappio oli 0,1 milj. euroa (liiketappio 0,0 milj. euroa).
Tilikauden tappio oli 0,8 milj. euroa (tappio 0,2 milj. euroa).

Nesteannosteluliiketoiminnan liikevoitto oli 2,2 milj. euroa
(liikevoitto 2,3 milj. euroa) ja diagnostiikkaliiketoiminnan
liiketappio oli 2,4 milj. euroa (liiketappio 2,3 milj. euroa).

Liikevaihdon kasvusta huolimatta tilikauden tulos jäi
edellisvuotta heikommaksi. Vuoden 2006 tulosta rasittivat
kasvaneet kiinteät kulut, joista merkittävän osan muodostivat
Kiinan tuotantolaitoksen käynnistämiseen ja Japanin organisaation
uudelleenjärjestelyyn liittyvät kustannukset. Lisäksi
rahoituskulut kasvoivat edellisestä vuodesta marraskuussa 2005
nostetun 4,05 milj. euron vaihtovelkakirjalainan vuoksi. Biohit-
konsernin tiettyjen tytäryhtiöiden parantuneesta kannattavuudesta
johtuen myös tuloverot kasvoivat 0,2 milj. euroa edelliseen
tilikauteen verrattuna.

TASE

Taseen loppusumma oli 27,3 milj. euroa (27,9 milj. euroa) ja
omavaraisuusaste 49 % (52 %) 31.12.2006. Yhtiökokouksen 20.4.2006
tekemän päätöksen perusteella ylikurssirahastolla on katettu
emoyhtiön vuoden 2005 tappio 0,6 milj. euroa. Lisäksi
ylikurssirahastosta on siirretty 12,2 milj. euroa sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

MAKSUVALMIUS
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Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,2 milj. euroa (0,7 milj.
euroa). Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 0,9
milj. euroa (1,7 milj. euroa).

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kuluja oli 1,7 milj. euroa vuonna
2006 (1,6 milj. euroa) eli 5 % liikevaihdosta (6 %). Kuluneella
tilikaudella on aktivoitu kehittämismenoja 306 tuhatta euroa (112
tuhatta euroa).

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1,9 milj. euroa (2,0 milj.
euroa). Investoinnit koostuivat pääosin Kajaanin ja Helsingin
tuotantolaitosten nesteannostelutuotannon automaatiotasoa
lisäävistä laitteista sekä Kiinan tuotantolaitokseen tehdyistä
investoinneista.

HENKILöSTö

Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin
310 (295 vuonna 2005 ja 291 vuonna 2004), josta emoyhtiön
palveluksessa oli 162 (162 vuonna 2005 ja 164 vuonna 2004) ja
tytäryritysten 148 (133 vuonna 2005 ja 127 vuonna 2004).

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Nesteannosteluliiketoiminta

Biohitin nesteannosteluliiketoiminta käsittää mekaaniset ja
elektroniset nesteannostelijat sekä kertakäyttöiset kärjet.
Lisäksi yhtiö tarjoaa nesteannostelutuotteiden huoltoon,
kalibrointiin ja koulutukseen liittyviä palveluita. Yhtiön
nesteannostelutuotteet yhdessä diagnostiikan, instrumenttien ja
ohjelmien kanssa muodostavat tutkimukseen ja kliiniseen
diagnostiikkaan toimivia kokonaisuuksia.

- Nesteannostelutuotteiden kokonaismarkkinat ovat kasvaneet viime
vuonna keskimäärin viisi prosenttia. Länsimaissa kasvu on
taantunut mutta kehittyvissä maissa kasvu on keskimääräistä
nopeampaa. Biohit on vuoden 2006 aikana onnistunut ottamaan
markkinaosuutta kilpailijoilta ja kasvamaan markkinoita nopeammin
sekä pipettien että kärkien myynnissä. Eniten on kasvanut yhtiön
mekaanisten pipettien myynti kiristyneestä kilpailusta huolimatta.
Myös kertakäyttöisten kärkien myynti on lisääntynyt huomattavasti
edellisvuoteen verrattuna. Biohit on tilikauden aikana menestynyt
erityisesti lääketeollisuuden ja biotekniikan globaalien yritysten
toimittajana sekä mekaanisten että sähköisten pipettien osalta.
  
- Länsimarkkinoilla on trendi siirtyä kohti tietokoneohjattuja
analyysijärjestelmiä ja robotiikkaa hyödyntäviä
pipetointilaitteistoja. Tilikauden aikana yhteistyö
analyysilaitteiden ja -järjestelmien osina käytettävien
robotiikkapipettien yhteistyökumppanien kanssa on tiivistynyt.
Tälle liiketoiminnalle on ominaista kuitenkin tuotekehityksen ja
räätälöinnin pitkä kesto, josta johtuen myynnin merkittävä kasvu
tapahtuu 1-2 vuoden kuluttua yhteistyöprojektien käynnistämisestä.

- Markkinoilla kysytään yhä enemmän pipettien kalibrointi- ja
huoltopalveluja, joiden merkitys korostuu käytössä olevien
laitesukupolvien vanhentuessa ja laatuvaatimusten kiristyessä.
Biohit on tilikauden aikana jatkanut huoltokonseptinsa
lanseerausta tytäryhtiöissä ja jakelijaverkostossa. Uudella
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konseptilla on ollut positiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon ja
tulokseen. Osana huoltokonseptia yhtiö on saanut valmiiksi
uudentyyppisen pipettien huollon ja kalibroinnin
hallinnointiohjelmiston, jonka jakelu on aloitettu päämarkkina-
alueilla tilikauden viimeisellä vuosineljänneksellä.

- Yhtiön tuotekehitys on vuoden 2006 aikana keskittynyt OEM-
tuotteiden ja muiden pipetointilaitteistojen lisäksi pipetti- ja
kärkituoteperheiden edelleen kehittämiseen. Tilikauden aikana
yhtiö on lanseerannut mm. pienten volyymien (0,1-3 mikrolitraa)
käsittelyyn tarkoitetun mekaanisen mLINE-pipetin sekä
automaattiseen sarja-annosteluun soveltuvan eLINE Dispenserin.

- Laatujärjestelmän on täytettävä sekä asiakkaiden että
viranomaisten vaatimuksia. Yhtiön nesteannosteluliiketoiminta on
tilikaudella saanut Det Norske Veritasin myöntämän kansainvälisen
ISO 13485 –sertifikaatin. (ISO 13485:2003: Terveydenhuollon
laitteet ja tarvikkeet. Laatujärjestelmät. Vaatimukset
viranomaismääräyksiä varten) Biohitin
diagnostiikkaliiketoiminnalle myönnettiin ISO 13485 -sertifikaatti
jo vuonna 2003 ja yhtiö on siitä lähtien noudattanut saman
laatujärjestelmän periaatteita myös nesteannostelutuotteiden
valmistuksessa. ISO 13485 –laatusertifiointi vahvistaa myös
Biohitin asemaa Original Equipment Manufacture (OEM)
–markkinoilla, koska suurin osa asiakaskunnasta käyttää Biohitin
valmistamia nesteannostelutuotteita täydentämään diagnostisia
laitteitaan ja analyysijärjestelmiään.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit keskittyy
ruoansulatuskanavan alueen sairauksien seulontaan,
ennaltaehkäisyyn ja diagnostiikkaan liittyviin tuotteisiin. Näitä
tuotteita ovat mm. verinäytteestä tehtävä GastroPanel
ylävatsavaivojen (dyspepsia), helikobakteeri-infektion, atrofisen
gastriitin (mahalaukun limakalvon surkastuma) ja siihen liittyvien
riskien (mahalaukun syöpä ja peptinen haavatauti sekä kalsiumin,
raudan ja B12-vitamiinin vajeet) diagnosointiin. Tämän lisäksi
GastroPanel ilmaisee ruokatorven refluksitaudin komplikaatioiden
riskin. Yhtiöllä on myös mm. koepalanäytteestä tehtävät pikatestit
laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion
määrittämiseksi.

- Biohit on määrätietoisesti lähtenyt rakentamaan diagnostiikkaan
erikoistuneiden jakelijoiden vahvaa verkostoa. Kuluneen tilikauden
aikana Biohit on tehnyt useita sopimuksia koskien GastroPanelin ja
muiden diagnostiikkatuotteiden myyntiä ja markkinointia mm.
Espanjassa, Kreikassa ja Islannissa.

- Viranomaishyväksyntöjen saanti eri maissa on myös edellytys
liiketoiminnan kasvulle. Yhdysvalloissa GastroPanel-tutkimukseen
kuuluvat pepsinogeeni I ja II –testit ovat edelleen FDA:n
arvioitavina ja FDA:n vaatimat lisätutkimukset amerikkalaiseen
väestöön kuuluvilla potilailla ovat meneillään. GastroPanelin
kaikille testeille (pepsinogeeni I ja II, gastriini-17 ja
helikobakteerin IgA ja IgG -vasta-aineet) on tällä hetkellä
myyntilupa kliiniseen diagnostiikkaan mm. kaikissa EU-maissa,
Intiassa, Kanadassa, Kiinassa, Ukrainassa ja Venäjällä.

- Biohitillä on laaja tieteellinen yhteistyöverkosto. Viime
vuosien kuluessa GastroPanelista saatavaa hyötyä on tutkittu jo
noin 40 000 potilaalla eri puolilla maailmaa.

Vuoden 2006 viimeisellä vuosineljänneksellä julkaistiin
kiinalaisessa lääketieteen alan lehdessä (Wei Chang Bing Xue,
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Chinese Journal of Gastroenterology, Vol. 11, No. 11, 2006)
kiinalaisten tiedemiesten yhteinen kannanotto (Consensus report),
jonka mukaan GastroPanelin testejä (gastriini-17, pepsinogeeni I
ja pepsinogeeni II sekä helikobakteerivasta-aineet) suositellaan
käytettäväksi Kiinan terveydenhuollossa dyspepsian, helikobakteeri-
infektion ja atrofisen gastriitin diagnostiikassa. Tämän
suosituksen taustalla on Shanghaissa 15.–16. syyskuuta 2006
pidetty ”Gastritis Consensus Workshop”, jonka työryhmän
puheenjohtajana oli mm. Kiinan terveysministeriössä toimiva
professori Shu-Dong Xiao. GastroPanelin verinäytteestä tehtävät
testit ovat jo aiemmin saaneet maahantuontiluvan Kiinaan.

- Biohit on kehittänyt GastroPanel-tutkimuksen rinnalle
helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan GastroView-tutkimuksen,
josta on jätetty patenttihakemus.

GastroView on tarkoitettu ensisijaisesti terveyskeskuksien ja
lääkäriasemien yleis- ja työterveyslääkäreille. Sormenpäästä
otettuja verinäytteitä voivat lähettää Biohitin
palvelulaboratorion tutkittavaksi esim. apteekit, terveyskylpylät,
sotaveteraanien ja vanhusten hoito- ja palvelukodit ja -talot ja
ravitsemusterapeuttien vastaanotot. Tuote on vasta
lanseerausvaiheessa eikä se ole vielä tilikaudella 2006 tuottanut
liikevaihtoa.

- Nykyistä analyysijärjestelmää täydentämään yhtiö on kehittämässä
helppokäyttöistä automaattista analysaattoria yksityislääkäreiden
vastaanotoille ja terveyskeskuksiin sekä sairaaloiden päivystyksen
ja erityisanalytiikan käyttöön. Tämä analysaattori kehittää
hajautettua laboratoriodiagnostiikkaa (decentralized laboratory
diagnostics), jolla edistetään potilaan lääkärissä käynnin
yhteydessä tehtävää nopeaa tautien diagnostiikkaa ja oikeaa hoitoa
(evidence-based medicine).

Tekes on antanut tukirahoitusta vuonna 2004 aloitetun GastroMate-
analysaattorin kehittämisprojektiin. GastroMate määrittää
verinäytteestä GastroView’n ja GastroPanelin testit. GastroSoft-
ohjelma arvioi ja raportoi näiden testien tulokset sekä säilyttää
ne myöhempää käyttöä varten.

- Tilikauden aikana on saatu valmiiksi prototyyppi XyliCyst-
purukumista, jolle parhaillaan haetaan valmistajaa ja jakelijoita.
XyliCyst eliminoi suussa tupakan savusta sylkeen liuennutta
karsinogeenistä asetaldehydiä.

XyliCyst’istä samoin kuin BioFood-menetelmästä Biohit on
tarjoamassa lisenssejä elintarviketeollisuudelle. BioFood-
menetelmällä on mahdollisuus eliminoida monien ravintoaineiden,
kuten jogurtin ja oluen, sisältämää karsinogeenistä asetaldehydiä.

Vielä kehitystyön kohteena olevien BioCyst-ravintolisätuotteella
(esim. kapseli) eliminoidaan hapottomassa mahalaukussa sokereista
ja hiilihydraateista suun bakteereiden tuottamaa karsinogeenistä
asetaldehydiä. Mahalaukun atrofinen gastriitti ja siitä johtuva
hapoton maha voidaan diagnosoida Biohitin GastroPanel- ja
GastroView-tutkimuksilla. Maapallon väestössä 300-500 miljoonalla
ihmisellä arvioidaan olevan vähähappoinen mahalaukku, jossa suun
bakteerit pystyvät elämään ja tuottamaan karsinogeenistä
asetaldehydiä.

Tuotanto

Biohit on tuotantomäärien kasvaessa vuoden 2006 aikana panostanut
nesteannostelutuotteiden tuotannon ja logistiikan automatisointiin
ja tehokkuuden kasvattamiseen sekä työnjaon järjestämiseen
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Helsingin, Kajaanin ja Kiinan uuden tehtaan välillä.

Yhtiö avasi syyskuussa 2006 tehtaan Suzhoussa, lähellä Shanghaita.
Pipettien kokoonpanoon keskittyvä tehdas ja Shanghaissa sijaitseva
hallinto- ja markkinointiyksikkö tulevat palvelemaan pääasiassa
Aasian kasvavia markkinoita. Tehtaassa tuotetaan mekaanisia
pipettejä. Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa myytävät pipetit
valmistetaan edelleen yhtiön Kajaanin tehtaassa. Vasta alkanut
tuotanto Kiinassa ei ole vielä tilikauden aikana tuottanut
merkittävää liikevaihtoa.

Hallinto

Vuoden 2006 aikana Biohit on terävöittänyt strategista johtamista
mm. luomalla omat johtoryhmät nesteannostelu- ja
diagnostiikkaliiketoiminnoille. Jako kahteen johtoryhmään
mahdollistaa tehokkaamman työskentelyn kunkin liiketoiminnan
kehittämiseksi.

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2006 päätti, että hallituksen
jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin prof.
Reijo Luostarinen, prof. Osmo Suovaniemi, OTK, ekonomi Peter
Tchernych ja akatemiaprof. Mårten Wikström sekä uusina jäseninä
tohtorit Tero J. Kauppinen ja Peter B. Coggins.

Yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2007

Aiemmin ilmoitetusta poiketen Biohit Oyj:n varsinainen yhtiökokous
pidetään maanantaina 23.4.2007 Restaurant Pörssissä.
Yhtiökokouksesta lähetetään erillinen kutsu myöhemmin.

Omistusosuuden muutosilmoitus

Pentti Sipponen ilmoitti 21.6.2006 ostaneensa Erja-Yhtymä Oy:ltä
900 000 kpl Biohit Oyj:n A-osaketta.

Liputusilmoituksen jälkeen osakkeenomistajan (Pentti Sipponen) ja
hänen omistusosuuteensa luettavien osakkeiden omistajan (Patolab
Oy) osuus Biohit Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli
seuraava:

              Kpl-määrä   Osuus äänistä % Osuus osakepääomasta %
A-osakkeet      900 000             20,79                   6,95
B-osakkeet       26 600              0,03                   0,21

Omistusosuuden jakautuminen:

Pentti Sipponen: 900 000 A-osaketta ja 14 300 B-osaketta
Patolab Oy: 12 300 B-osaketta.

Omistusosuuden muutosajankohta oli 21.6.2006.

Osakevaihto ja kurssikehitys

Biohitin B-osakkeen kokonaisvaihto Helsingin Pörssissä oli
tilikaudella yhteensä 3 465 874 euroa ja 1 530 490 kappaletta.
Osakkeen ylin kurssi oli 2,61 euroa, alin 1,99 euroa ja
keskikurssi 2,26 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,03 euroa.
B-osakkeiden kokonaismarkkina-arvo oli 18 396 118 euroa
31.12.2006.

Ylikurssirahaston purku
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Biohit Oyj:n 20.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti,
että ylikurssirahastoa alennetaan yhteensä 12 842 314,81 eurolla
siirtämällä ylikurssirahastosta 612 688,29 euroa vuoden 2005
vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi ja 12 229
626,52 euroa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon.
Patentti- ja rekisterihallitus on antanut luvan ylikurssirahaston
purkuun 20.9.2006.

RISKIT

Biohit on hyvän hallintotavan mukaisesti kartoittanut yhtiön
liiketoimintaan liittyviä riskejä. Merkittävimmät riskit johtuvat
yhtiön liiketoiminnan kansainvälisestä luonteesta ja sen mukana
tuomista markkinariskeistä ja rahoituksellisista riskeistä.
Päävastuu riskien hallinnasta kuuluu emoyhtiön hallitukselle ja
konsernijohdolle.

Nesteannostelutuotteiden markkinakasvu länsimaissa on tasaantunut
ja hintakilpailu on kiristynyt erityisesti kehittyvillä
markkinoilla. Hintojen laskeminen asettaa kustannuspaineita
tuotannolle ja logistiikalle. Biohit on varautunut vastaamaan
tähän haasteeseen mm. kehittämällä mahdollisimman
kustannustehokkaita, koko konsernia kattavia tuotantoprosesseja
sekä perustamalla Kiinaan tuotantolaitoksen, joka palvelee
pääasiassa Kiinan ja sen lähialueen markkinoita.

Diagnostiikkaliiketoiminnassa markkinoille pääseminen on hidasta.
Viranomaishyväksyntöjen saannin hitaus vaikuttaa yhtiön
kasvumahdollisuuksiin tietyillä markkina-alueilla.
Markkinapotentiaalin hyödyntäminen edellyttää myös aktiivista
panostusta tieteellisten ja asiakkaille tarkoitettujen julkaisujen
tuottamiseen, terveydenhuollon henkilöstön kouluttamiseen sekä
myyntiin, markkinointiin ja osaavaan jakeluverkostoon.

Yhtiön liiketoiminnan kansainvälisen luonteen vuoksi
merkittävimmät rahoitukselliset riskit liittyvät tällä hetkellä
valuuttakurssien vaihteluun ja erityisesti euron vahvaan
kurssikehitykseen. Myös liiketoiminnan luonne, kansainvälinen
toiminta ja organisaation rakenne aiheuttavat paineita
kustannusrakenteeseen ja kannattavuuteen ja luovat siten haasteita
myös rahoituksen suhteen.

Biohitin liiketoiminnan kasvu ja toimintaympäristön monitahoisuus
edellyttävät panostusta yhtiön henkilöstön osaamisen jatkuvaan
kehittämiseen. Kasvuodotusten toteutuminen asettaa yhtiölle
haasteita osaavan henkilöstön rekrytoinnin osalta.

NäKYMäT VUONNA 2007

Nesteannostelutuotteiden liikevaihdon suotuisan kehityksen
arvioidaan jatkuvan vuoden 2007 aikana.
Diagnostiikkaliiketoiminnan odotetaan kehittyvän positiivisesti
uusilla markkina-alueilla kuten Kiinassa, jossa tiedemiesten
antaman suosituksen uskotaan lisäävän GastroPanelin myyntiä.
Yhdysvaltojen FDA-luvan odotetaan myös varmistuvan. Näillä
perusteilla arvioidaan, että konsernin liikevaihto tulee olemaan
suurempi kuin viime vuonna.

Lisääntyneistä markkinointipanostuksista johtuen vuoden 2007
tulosta rasittavat edelleen liiketoiminnan kasvun aiheuttamat
kulut. Liiketuloksen kehitys riippuu olennaisesti
diagnostiikkaliiketoiminnan kasvusta.

TILIKAUDEN JäLKEISET TAPAHTUMAT
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Diagnostiikkaliiketoiminnan eriyttämissuunnitelmat

Yhtiö kertoi tilikauden päättymisen jälkeen suunnitelmistaan
eriyttää diagnostiikkaliiketoiminta erilliseksi osakeyhtiöksi.
Hallitus päätti 26.1.2007 pidetyssä kokouksessaan selvittää
mahdollisuuksia yhtiöittämisen toteuttamiseksi. Samalla tarkoitus
on hankkia diagnostiikkaliiketoiminnalle oman pääoman rahoitusta
ja tehostaa sen kansainvälistä markkinointia ja jakelua valmiiden
ja tulevien tuotteiden merkittävän potentiaalin nopeaksi ja
tehokkaaksi hyödyntämiseksi.

Päätös on osa yhtiön uutta strategiaa, joka tähtää
liiketoimintojen välillä olevien erojen ja synergioiden
selkeyttämiseen ja niiden vahvuuksien täysimääräiseen
hyödyntämiseen sekä koko konsernin liiketoiminnan tehostamiseen ja
tuloksen parantamiseen.

HALLITUKSEN ESITYS TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI JA MUUN
VAPAAN OMAN PÄÄOMAN JAKAMISESTA

Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten
tilikausien voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

TILINPääTöSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen.

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta.

KONSERNITULOSLASKELMA

Koko tilikausi
                                  1-12    1-12                 
                                  2006    2005   Muutos  Muutos
                                  MEUR    MEUR     MEUR       %
Liikevaihto                       31,4    28,7      2,7      10
Liiketoiminnan muut tuotot         0,0     0,1      0,0     -47
Valmiiden ja keskeneräisten                                    
tuotteiden varastojen muutos       0,9     0,6      0,3      57
Aineiden ja tarvikkeiden                                       
käyttö                            -6,0    -5,3      0,7      13
Ulkopuoliset palvelut             -1,4    -1,0      0,4      39
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat                                 
kulut                            -12,7   -11,6      1,2      10
Poistot                           -1,8    -1,7      0,1       6
Liiketoiminnan muut kulut        -10,6    -9,8      0,8       8
Liikevoitto / -tappio             -0,1     0,0     -0,1    -327
Rahoituskulut (netto)             -0,5    -0,2      0,2     108
Voitto / tappio ennen veroja      -0,6    -0,3     -0,4    -137
Tuloverot                         -0,2     0,0      0,2     670
Tilikauden voitto / tappio        -0,8    -0,2     -0,6    -271

Viimeinen vuosineljännes
                                 10-12   10-12                 
                                  2006    2005   Muutos  Muutos
                                  MEUR    MEUR     MEUR       %
Liikevaihto                        8,7     8,3      0,4       5
Liiketoiminnan muut tuotot         0,0     0,0      0,0     -69
Valmiiden ja keskeneräisten                                    
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tuotteiden varastojen muutos       0,0     0,1     -0,1     -95
Aineiden ja tarvikkeiden                                       
käyttö                            -1,6    -1,7     -0,1      -6
Ulkopuoliset palvelut             -0,3    -0,3      0,0       6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat                                 
kulut                             -3,5    -3,1      0,4      12
Poistot                           -0,4    -0,4      0,0       8
Liiketoiminnan muut kulut         -3,0    -2,7      0,3      12
Liikevoitto / -tappio             -0,1     0,3     -0,4    -139
Rahoituskulut (netto)             -0,1    -0,1      0,0      -5
Voitto / tappio ennen veroja      -0,2     0,2     -0,4    -252
Tuloverot                          0,1     0,1      0,0      17
Katsauskauden voitto / tappio     -0,1     0,2     -0,4    -161

SEGMENTTIKOHTAISET LUVUT

Konsernin liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

                     1-12     1-12                  
                     2006     2005    Muutos  Muutos
                     MEUR     MEUR      MEUR       %
Nesteannostelu       29,5     27,1       2,4       9
Diagnostiikka         1,9      1,5       0,3      22

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin

                     1-12     1-12                  
                     2006     2005    Muutos  Muutos
                     MEUR     MEUR      MEUR       %
Nesteannostelu        2,2      2,3       0,0      -2
Diagnostiikka        -2,4     -2,3      -0,1      -3

KONSERNITASE
                         31.12.2006      31.12.2005
                       MEUR       %    MEUR        %
Varat                                               
Pitkäaikaiset varat                                 
Aineelliset                                         
käyttöomaisuus-                                     
hyödykkeet              6,9      25     6,9       25
Liikearvo               2,6      10     2,6        9
Muut aineettomat                                    
hyödykkeet              1,6       6     1,4        5
Laskennalliset                                      
verosaamiset            2,1       8     2,1        7
Pitkäaikaiset varat                                 
yhteensä               13,2      48    13,0       47
                                                    
Lyhytaikaiset varat                                 
Vaihto-omaisuus         5,8      21     4,6       16
Myyntisaamiset ja                                   
muut saamiset           7,5      28     8,5       31
Rahavarat               0,9       3     1,7        6
Lyhytaikaiset varat                                 
yhteensä               14,2      52    14,9       53
                                                    
Varat yhteensä          27,3     100    27,9      100
                                                    
Oma pääoma ja velat                                 
                                                    
Osakepääoma             2,2       8     2,2        8
Ylikurssirahasto        0,2       1    13,0       47
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Sijoitetun vapaan                                   
oman pääoman                                        
rahasto                12,2      45     0,0        0
Kertyneet                                           
voittovarat            -1,2      -4    -1,0       -3
Oma pääoma yht.        13,4      49    14,3       51
                                                    
Pitkäaikaiset velat                                 
Korolliset velat        6,7      24     7,3       26
Laskennalliset                                      
verovelat               0,1       0     0,1        0
Eläkevelvoitteet        0,0       0     0,1        0
Muut velat              1,1       4     1,1        4
Pitkäaik. yht           7,9      29     8,5       31
                                                    
Lyhytaikaiset velat                                 
Ostovelat ja muut                                   
velat                   5,0      18     4,2       15
Lyhytaikaiset                                       
korolliset velat        1,0       4     0,9        3
Lyhytaik. yht           6,0      22     5,1       18
                                                    
Velat yhteensä         13,9      51    13,6       49
Oma pääoma ja velat                                 
yhteensä               27,3     100    27,9      100

RAHAVIRTALASKELMA
                             1-12/2006    1-12/2005
                                  MEUR         MEUR
Liiketoiminnan rahavirta:                          
Tulos ennen veroja                -0,6         -0,3
Oikaisut                           2,2          2,1
Käyttöpääoman muutos              -0,9         -0,8
Maksetut korot ja maksut                           
muista liiketoiminnan                              
rahoituskuluista                  -0,4         -0,3
Saadut korot                       0,1          0,1
Maksetut välittömät verot         -0,2         -0,1
Liiketoiminnan rahavirta           0,2          0,7
                                                   
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja                       
aineettomiin hyödykkeisiin        -1,8         -1,7
Investoinnit rahastoihin ja                        
talletuksiin                       0,0         -3,4
Luovutustuotot                                     
investoinneista rahastoihin                        
ja talletuksiin                    2,5          0,0
Investointien rahavirta            0,8         -5,1
                                                   
Rahoituksen rahavirta:
Lainojen nostot                    0,1          4,7
Lainojen takaisinmaksut           -1,0         -1,0
Rahoituksen rahavirta             -0,9          3,7
Muuntoero-oikaisu                  0,0          0,2
Rahavarojen lisäys (+) /                           
vähennys (-)                       0,1         -0,6
Rahavarat tilikauden alussa        0,7          1,3
Rahavarat kauden lopussa           0,9          0,7

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2006
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MEUR               Osake-    Yli-  Muunto-   Sijoite-  Voitto-      Oma
                   pääoma kurssi-     erot tun vapaan    varat   pääoma
                          rahasto                oman          yhteensä
                                              pääoman
                                              rahasto
Oma pääoma                                                             
1.1.2006              2,2    13,0      0,1        0,0     -1,1     14,3
Siirto                                                                 
ylikurssirahastos                                                      
ta                          -12,8                12,2      0,6      0,0
Muuntoero                              0,0                          0,0
Tilikauden tulos                                          -0,8     -0,8
Oma pääoma                                                             
31.12.2006            2,2     0,2      0,1       12,2     -1,3     13,4

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2005

MEUR                        Osake-     Yli-  Muunto- Voitto-      Oma
                            pääoma  kurssi-     erot   varat   pääoma
                                    rahasto                  yhteensä
Oma pääoma 1.1.2005            2,2     13,1      0,0    -1,1     14,1
Siirto ylikurssirahastosta             -0,3              0,3      0,0
Muuntoero                                        0,2              0,2
Tilikauden tulos                                        -0,2     -0,2
Vaihtovelkakirjalainan oman                                          
pääoman osuus                           0,2                       0,2
Oma pääoma 31.12.2005          2,2     13,0      0,1    -1,1     14,3

INVESTOINNIT JA HENKILÖSTÖ

                            1-12/06 1-12/05   Muutos Muutos-
                                                           %
Investoinnit, brutto, MEUR      1,9     2,0     -0,1      -3
% liikevaihdosta                6,1     7,0                 
Henkilöstö keskimäärin          310     295       15       5

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

                               31.12.2006  31.12.2005
                                     MEUR        MEUR
Velat, joiden vakuudeksi                             
annettu kiinnityksiä
Rahalaitoslainat                      1,7         2,3
  Annetut yrityskiinnitykset          1,8         1,6
  Annetut vuokraoikeus-                              
  kiinnitykset                        1,4         1,4
Muut pitkäaikaiset velat              0,4         0,5
  Kiinteistökiinnitykset              0,8         0,8
Vuokra- ja leasingvastuut             5,3         3,8

TUNNUSLUVUT
                              31.12.2006   31.12.2005
                                                     
Omavaraisuusaste %                  49,4         51,5
Tulos / osake, EUR                 -0,06        -0,02
Oma pääoma / osake, EUR             1,04         1,10
Kaikkien osakkeiden                                  
keskimääräinen lukumäärä                             
kaudella                      12 937 627   12 937 627
Osakkeiden lukumäärä                                 
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kauden lopussa                12 937 627   12 937 627

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Helsingissä 16. helmikuuta 2007
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Hallitus
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