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BIOHIT-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  1.1.–31.12.2011

YHTEENVETO    Tammi-joulukuu 2011:

-         Biohit Oyj:n nesteannosteluliiketoiminta myytiin Sartorius Lab Holding GmbH:lle
14.12.2011. Kaupan myötä Biohit Oyj keskittyy diagnostiikkaliiketoimintaan.
Diagnostiikkaliiketoiminta raportoidaan nyt jatkuvana toimintona ja
nesteannosteluliiketoiminta lopetettuna toimintona

-        Jatkuvien toimintojen liikevaihto 2,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa 1-12/2010)

-        Jatkuvien toimintojen liikevoitto -4,9 milj. euroa (-2,9 milj. euroa), sisältäen liikearvon
alaskirjauksen 2,6 milj. euroa

-        Lopetettujen toimintojen kauppahinta oli 68 milj. euroa käteisenä, jonka ostaja on
kauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä   suorittanut sulkutilille. Kauppahinnasta 90
% vapautettiin myyjälle kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppuosa 10 % jäi mahdollisten
kauppaan liittyvien ostajan vaateiden vakuudeksi 31.3.2014 saakka

-       Lopetettujen toimintojen liikevoitto oli 49,3 milj. euroa (3,3 milj. euroa 1-12/2010)
sisältäen myyntivoiton 46,2 milj. euroa. Myyntivoitosta jätettiin tulouttamatta 3,5 milj. euroa
johtuen kaupan sopimusehdoista ja muista avoimista kauppaan liittyvistä seikoista

-       Tulos ennen veroja 43,8 milj. euroa (0,4 milj. euroa), sisältäen 46,2 milj. euroa
lopetettujen myyntivoiton sekä 2,6 milj. euron liikearvon alaskirjauksen

-        Osakekohtainen tulos 2,9 euroa (0,00 euroa)

Loka-joulukuu 2011:

-        Jatkuvien toimintojen liikevaihto 0.7 milj. euroa (0,7 milj. euroa), muutos -7,1%

-        Jatkuvien toimintojen liikevoitto -3,3 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), sisältäen liikearvon
alaskirjauksen 2,6 milj. euroa

-        Tulos ennen veroja 43,2 milj. euroa (0,0 milj. euroa)

-         Osakekohtainen tulos 2,8 euroa (0,0 euroa)
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TOIMITUSJOHTAJA SEMI KORPELA:

Biohit Oyj:n nesteannosteluliiketoiminta myytiin Sartorius Lab Holding GmbH:lle 14.12.2011.
Kaupan myötä kevyemmän konsernirakenteen omaava Biohit Oyj keskittyy
diagnostiikkaliiketoimintaan.

Biohitin tavoitteena on päästä diagnostiikkaliiketoiminnan kasvu-uralle. Panostamme
jatkossa lisää myyntiin ja markkinointiin, jakelukanavien rakentamiseen ja jakelijayhteistyön
kehittämiseen. Tulemme vahvistamaan myös omaa organisaatiotamme.
Keihäänkärkituotteitamme ovat Acetium, Gastro Panel ja pikatestit. Päämarkkina-alue on
Euroopan lisäksi Aasiassa.

Diagnostiikkaliiketoiminta kasvoi  vuonna 2011 odotettua hitaammin.
Diagnostiikkaliiketoiminnan suuren potentiaalin hyödyntämisen pysäytti merkittävästi yhtiön
resurssien käyttö nesteannosteluliiketoiminnan kaupan valmisteluun ja jatkamiseen uuden
omistajan toimesta.

Konsernin tilikauden tulokseen vaikutti merkittävästi nesteannosteluliiketoiminnan myynti
Sartorius Lab Holding GmbH:lle. Biohitin omavaraisuusaste vuoden 2011 lopussa oli  79,2 %
(44,5 %). Vahva tase tarjoaa hyvät edellytykset liiketoiminnan rakentamiselle ja valmiiden
tuotteiden suuren potentiaalin hyödyntämiseen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/

 2011 2010 2011 2010

     
Liikevaihto, MEUR, jatkuvat toiminnot 0,7 0,7 2,1 2,2

Liikevaihto, MEUR.lopetetut toiminnot 8,9 10,4 37,9 37,8

Liikevoitto/-tappio, MEUR, jatkuvat toiminnot -3,3* -0,9 -4,9* -2,9

Liikevoitto/-tappio, MEUR, lopetetut toiminnot 46,5** 1,0 49,2** 3,4

Voitto/tappio ennen veroja 43,2 * 0,0 43,8* 0,4

Katsauskauden voitto/tappio  *)  **) 38,4 0,0 38,7 0,1

Henkilöstö keskimäärin 364 403 422 412

Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 34  34  
     
Omavaraisuusaste % 79,2 % 44,3 % 79,2 % 44,5 %

Tulos/osake, EUR 2,8 0,00 2,9 0,00

Oma pääoma/osake, EUR 4,0 1,01 4,0 1,01

Kaikkien osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
kaudella

13 615 593 12 937 627 13 163 616 12 937 627

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 13 615 593 12 937 627 13 615 593 12 937 627

     
*) Liikevoitto 2011 sisältää liikearvon alaskirjauksen 2,6 milj. euroa   
**) Luvut sisältävät nesteannosteluliiketoiminnan myyntivoittoa 46,2 milj. euroa  
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RAPORTOINTI

Nesteannosteluliiketoiminnan myynnin johdosta vuoden 2011 lopussa
diagnostiikkaliiketoiminta raportoidaan nyt jatkuvana toimintona ja
nesteannosteluliiketoiminta lopetettuna toimintona. 

Yleishallinnon kulut on raportointi- ja vertailukaudella allokoitu jatkuville ja lopetetuille
toiminnoille henkilömäärän mukaan. 2012 raportoinnissa vertailuvuoden 2011 yleishallinnon
kulut uudelleenkohdistetaan kokonaisuudessaan   jatkuville toiminnoille.

LIIKEVAIHTO JA TULOSLoka-joulukuu

Neljännen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 7,1 % vuoden 2010
vastaavasta ajanjaksosta ja oli 0,7 milj. euroa (0,7 milj. euroa).

Viimeisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman liikearvon alaskirjausta oli
-0,7 milj. euroa ( -0,9 milj. euroa).

Lopetettujen toimintojen liikevoitto viimeisellä vuosineljänneksellä oli 46,5 milj. euroa   
sisältäen nesteannosteluliiketoiminnan myyntivoittoa 46,2  milj. euroa.

Voitto ennen veroja oli 43,3 milj. euroa (0,0 milj. euroa) , Osakekohtainen tulos oli 2,8 euroa
(0,0 euroa).

Tammi-joulukuu

Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 2,9 % vuodesta 2010.

Diagnostiikkaliiketoiminnan  suuren potentiaalin hyödyntämista pysäytti yhtiön resurssien
käyttö nesteannosteluliiketoiminnan kaupan valmisteluun ja jatkamiseen uuden omistajan
toimesta.

Jatkuvien toimintojen liiketappio oli 4,9 milj. euroa (liiketappio 2,9 milj. euroa).
Diagnostiikkaliiketoiminnan tulosta heikensi tiettyjen GastroPanel-tuotteiden liikearvon
alaskirjaus 2,6 milj. euroa.

Lopetettujen toimintojen liikevoitto oli 49,3 milj. euroa (3,3 milj. euroa) sisältäen
nesteannosteluliiketoiminnan myyntivoittoa 46,2 milj. euroa.

Konsernin liikevaihto 

 
10-12       

2011      
MEUR

10-12    
   2010 
MEUR

Muutos    
MEUR

1-12       
2011      

MEUR

1-12        
2010 

MEUR

      
      
Lopetetut toiminnot 8,9 10,4 -1,5 37,9 37,8

Jatkuvat toiminnot 0,7 0,7 -0,1 2,1 2,2

Yhteensä 9,6 11,1 0,0 39,9 40,0

Konsernin liiketulos liiketoimintasegmenteittäin
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10-12        

2011      
MEUR

10-12      
2010 

MEUR

Muutos    
MEUR

1-12       
2011      

MEUR

1-12        
2010 

MEUR

      
      
Lopetetut toiminnot 46,6 1,0 45,7 49,2 3,4

Jatkuvat toiminnot -3,3 -0,9 -2,4 -4,9 -2,9

Yhteensä 43,3 0,1 43,3 44,3 0,5

Valuuttakurssien vaikutukset

Vuonna 2011 kertyi 0,2 milj. euroa valuuttakurssivoittoja. Vuonna 2010 valuuttakurssivoittoja
kertyi vastaavalla kaudella 0,2 milj. euroa.

TASE

Taseen loppusumma 31.12.2011 oli 68,1 milj. euroa (29,4 milj. euroa) ja omavaraisuusaste
79,2 % (44,5 %).

LIIKEARVON ALASKIRJAUS

Alaskirjattu liikearvo  kohdistuu jatkuvien toimintojen  tietyille GastroPanel-
testikokonaisuuteen kuuluville tuotteille. Tähän tuoteryhmään eivät kuulu Acetium tuotteet.
Diagnostiikkaliiketoiminnan kasvu on katsauskaudella ollut odotettua pienempää. Tuotteiden
odotettu kassavirta on etupainotteisen kulupanostuksen ja viiveellä kehittyvän liikevaihdon
vuoksi ennustejakson alkuvuosina negatiivinen. Tämän seurauksena Biohit Oyj:n hallitus
päätti vuoden 2011 tilinpäätöksessä tehdystä 2,6 milj. euron liikearvon alaskirjauksesta.
Alaskirjaus perustuu IFRS-standardien edellyttämään liikearvon arvonalennustestaukseen
vuoden 2011 lopussa. Tulevina vuosina tullaan panostamaan sekä GastroPanel, että
Acetium- liiketoimintojen kehittämiseen.

RAHOITUS

Yhtiökokouksen 13.4.2011 myöntämän valtuutuksen nojalla hallitus päätti Sartorius Lab
Holding GmbH:lle suunnatusta osakeannista, jossa merkittiin yhteensä 677,966 Biohit Oyj:n
uutta B-osaketta. Tämä osakemäärä vastaa noin 4,98 %:a Biohit Oyj:n osakkeiden
lukumäärästä ja 0,97 %:a kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen. Merkintähinta oli 2,95 euroa osakkeelta.

Biohit Oyj:n rahoitusasema on edelleen oleellisesti vahvistunut sen jälkeen kun Biohit Oyj
myi 14.12.2011 nesteannosteluliiketoimintansa Sartorius Lab Holding Gmbh:lle.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA  Diagnostikkaliiketoiminnan tutkimus- ja kehitystoiminta
on keskittynyt olemassa olevien innovaatioiden ja tuotteiden edelleenkehittämiseen ja
parantamiseen. Yhtiö käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita sekä alihankkijoita tutkimus-
ja kehitystoiminnassaan. Diagnostiikkaliiketoiminnan kehittämismenoja ei ole aktivoitu.  

INVESTOINNIT

Jatkuvien toimintojen katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
Nesteannosteluliiketoiminnan kaupan yhteydessä ostajalle siirtyneen käyttöomaisuuden arvo
vuoden 2011 joulukuussa oli 13,7 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ
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Henkilöstön lukumäärä konsernissa oli katsauskaudella keskimäärin 422 (412 vuoden 2010
vastaavana ajanjaksona), josta emoyhtiön palveluksessa oli 188 (192) ja tytäryritysten 234
(220). Tilikauden lopussa henkilöstömäärä oli 34, joista emoyhtiön palveluksessa oli 27 ja
tytäryritysten 2. Siirtymävaiheen ajan entisten tytäryhtiöiden palveluksessa on 5 henkilöä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön keskeiset riskitekijät liittyvät  diagnostiikkaliiketoiminnan kasvun vaatimiin
panostuksiin. Näitä riskitekijöitä ovat muun muassa onnistuminen jakelukanavien valinnassa
ja kehittämisessä, henkilörekrytoinneissa ja tuotteiden hinnoittelussa. Lähiajan riskitekijöissä
keskeistä on uusien markkina-alueiden valinta ja niille laajenemisen ajoitus sekä tuotteiden
saama vastaanotto.

Liiketoiminnan kehittäminen ja uusien tuotteiden lanseeraaminen edellyttävät
lisäpanostuksia . Yhtiön kassa ja maksuvalmius on kuitenkin merkittävästi parantunut
katsauskaudella järjestetyn suunnatun osakeannin sekä nesteannosteluliiketoiminnan
myynnin myötä.

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.

Diagnostiikkaliiketoiminnan asiakaskunta on laajalti hajautettu. Yhtiö ei ole merkittävästi
riippuvainen yksittäisistä asiakkaista eikä yksittäisistä projektitoimituksista. Suurin osa yhtiön
liiketoiminnasta on euromääräistä eikä kurssivaihtelun välillisiä vaikutuksilla arvioida olevan
olennaista merkitystä.

Diagnostiikkatuotteisiin liittyvän merkittävän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää
panostusta tuotteiden myyntiin ja markkinointiin.

NÄKYMÄT VUONNA 2012

Jatkuvien toimintojen 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2011.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMATDiagnostiikkaliiketoiminta

Diagnostiikkaliiketoiminnassaan Biohit kehittää, valmistaa ja markkinoi ruoansulatuskanavan
sairauksien diagnostiikkaan ja ennaltaehkäisyyn käytettäviä, tutkimustietoon ja
innovaatioihin perustuvia testejä ja analyysijärjestelmiä. Tuotevalikoima käsittää mm.
GastroPanel-tutkimuksen sekä ColonView-pikatestit perusterveydenhuollon käyttöön,
laktoosi-intoleranssi- ja helikobakteeri-pikatestit erikoissairaanhoidon käyttöön sekä
instrumentteja ja analyysijärjestelmiä laboratorioihin. Yhtiö markkinoi lisäksi GastroPanel-
laboratorioanalyysikokonaisuuksia. Tämä kokonaisuus sisältää GastroPanel-testikittien
lisäksi nesteannostelutuotteita, instrumentteja ja ohjelmia sekä asennus-, koulutus- ja
huoltopalveluita. Konseptilla pyritään edistämään mm. GastroPanel-tutkimuksen tehokasta
käyttöönottoa.

Yhtiön palvelulaboratorio tarjoaa Biohitin kehittämien testien analyysejä sekä
elintarvikkeiden ja alkoholipitoisten juomien asetaldehydipitoisuuksien määrityksiä.
Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain noin neljään miljoonaan uuteen
syöpätapaukseen eli lähes 40 prosenttiin kaikista syövistä. Biohit on kehittänyt tuotteita ja
menetelmiään vähentämään asetaldehydialtistusta ruoansulatuskanavassa ja
ravintoaineissa,
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Yhtiön kehittämä Acetium-kapseli sitoo syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä mahalaukussa. 
Acetium-tuotteita on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston tutkijoiden ja Biohitin
tieteellisten neuvonantajien kanssa.

Apteekeista ilman reseptiä saatavaa Acetium-kapselia suositellaan käytettäväksi aterioiden
ja alkoholin nauttimisen yhteydessä ennaltaehkäisemään mahdollista maha- ja
ruokatorvisyövän riskiä henkilöillä, joilla on:

1. helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttaman mahalaukun limakalvon
surkastuman ja toimintahäiriön (atrofinen gastriitti) aiheuttama hapoton tai
vähähappoinen maha (diagnoosi GastroPanelilla)

2. hoitamaton, krooninen helikobakteeri-infektio (diagnoosi GastroPanelilla)
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 surkastuman ja toimintahäiriön 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. Lokakuussa 2009 WHO:n
antaman syöpäluokituksen mukaan asetaldehydi kuuluu samaan syöpää aiheuttavien
vaarallisten aineiden I-luokkaan kuten esimerkiksi asbesti, tupakka ja bentseeni.

Kaikkia I-luokan karsinogeenejä lähteestä riippumatta on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin
vähentämään elimistössä ja ravinnossa. Patentein ja patenttihakemuksin suojattu Acetium-
kapseli on toistaiseksi ainoa keino sitoa ja inaktivoida karsinogeenistä asetaldehydiä
mahalaukussa, millä on mahdollista ennaltaehkäistä maha- ja ruokatorvisyöpää.  Yhtiö on
myös hakenut patentteja lukuisissa maissa BioFood-menetelmälle, jolla voidaan sitoa ja
inaktivoida asetaldehydi ravintoaineissa ja alkoholijuomissa. Acetium-imeskelytabletti sitoo
sylkeen tupakan savusta liuennutta asetaldehydiä. Patenttihakemuksella suojattu Acetium-
imeskelytabletti saattaa myös auttaa tupakasta luopumisessa, mistä tullaan tekemään
tutkimus. Eläinkokeissa on todettu asetaldehydin aiheuttavan riippuvuutta.

 

Diagnostiikka 1-12/2011 1-12/2010
Liikevaihto, MEUR 2,1 2,2
Muutos edellisvuoteen nähden, % -2,9 % 23,7 %
Liiketulos, MEUR * -4,9 -2,9
Muutos edellisvuoteen nähden, % -72,2 % -40,1 %
Liiketulos, % liikevaihdosta -234,5 % -127,3 %

*) Diagnostiikkaliiketoiminnan liiketulokseen sisältyy liikearvon alaskirjaus 2,6 milj. euroa

Diagnostiikkaliiketoiminnan myynti ei ole katsauskaudella konsernitasolla kehittynyt
odotusten mukaisesti. Liikevaihdon kehitys on ollut suotuisaa pääasiassa kotimarkkinoilla eli
Suomessa.

Biohit yhdisti vuodenvaihteessa  2010 /2011 nesteannostelu- ja diagnostiikkaliiketoiminnan
myynnin ja markkinoinnin johdon, nesteannosteluliiketoiminnan kaupan jälkeen ne eriytettiin.
Myös myyntiorganisaatioon tehtiin muutoksia.
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Suomessa Terveystalo otti Biohitin kehittämän GastroPanel-tutkimuksen
palveluvalikoimaansa kevään aikana, ja se on saatavilla kaikissa yli sadassa Terveystalon
toimipisteessä eri puolilla Suomea.  Myös Diacor on ottanut GastroPanel-tutkimuksen
käyttöönsä. Myös Diacorin lääkäreitä on koulutettu testin käytössä, ja se on saatavilla
pääkaupunkiseudulla kaikissa Diacorin toimipisteissä.

Lopetettu liiketoiminta

Biohit on myynyt nesteannosteluliiketoimintansa 14.12.2011 Sartorius Lab Holding
GmbH:lle.

 

Nesteannostelu 1-12/2011 1-12/2010
Liikevaihto, MEUR 37,9 37,8
Muutos edellisvuoteen nähden, % 0,1 % 12,7 %
Liiketulos, MEUR 49,3* 3,3
Muutos edellisvuoteen nähden, % 1363,4 % 4,2 %
Liiketulos, % liikevaihdosta 129,9 % 8,9 %

*) Vuoden 2011 liiketulokseen sisältyy nesteannosteluliiketoiminnan myyntivoittoa 46,2 milj.
euroa

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö maksoi pääomalainan 0,6 milj. euroa ja lainalle kertyneet 5 %:n korot 0,6 milj. euroa
yhtiön pääosakkeenomistajille helmikuussa 2012. Samassa kuussa yhtiön
vaihtovelkakirjalainan haltijat myivät lainan takaisin yhtiölle. Vaihtovelkakirjalainan määrä oli
4,1 milj. euroa ja korko 6,5%.

Arvovaltaisessa Scandinavian Journal of Gastroenterology – lehdessä tammikuussa 2012
julkaistun artikkelin  kirjoittajina on 16 gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri
maasta. Kyseisen asiantuntijatyöryhmän pyrkimyksenä on kehittää mahalaukun sairauksien
aiempaa turvallisempaa ja kustannustehokkaampaa diagnostiikkaa, ehkäisyä ja hoitoa
kansainvälisenä yhteistyönä (GastroPanel biomarkers: ”Rationale in diagnosis and
screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers”, Scandinavian
Journal of Gastroenterology. 2012; 47: 136–147).

HALLINTO

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. 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.
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Muutoksia Biohit Oyj:n johtoryhmässä

KTM Semi Korpela (s.1970) on nimitetty 15.12.2011 alkaen Biohit Oyj:n toimitusjohtajaksi.
Korpela on aiemmin toiminut talousjohtajana Biohit Oyj:ssä vuosina 2003–2006. Tämän
jälkeen Korpela on toiminut talousjohtajana CPS Color Group -konsernissa, Medisize-
konsernissa ja LDR Group Oy:ssä.

FT (fysiikka), DipEMC (markkinointi) Tapani Tiusanen (s. 1956) on nimitetty 16.12.2011
alkaen Biohit Oyj:n uudeksi operatiivisista toiminnoista ja IT:stä vastaavaksi johtajaksi.
Tiusanen on aiemmin toiminut mm. Labsystems Oyj:ssä, Vaisala Oyj:ssä, Kibron Inc. Oy:ssä
eri tehtävissä ja viimeisen kolmen vuoden ajan Biohit Oyj:ssä liiketoiminnan
kehityspäällikkönä.

Diplomiekonomi Ulla Savelainen (s. 1949) on nimitetty 16.12.2011 alkaen Biohit Oyj:n
talous-, HR- ja viestintäjohtajaksi. Savelainen on aiemmin toiminut taloushallinnon
konsulttina useissa pörssiyhtiöissä. Vuosina 2000–2005 Savelainen toimi Sentera Oyj:n
talouspäällikkönä.

KTM Terhi Lampén (s. 1973) on nimitetty 16.12.2011 alkaen Biohit Oyj:n myynti- ja
markkinointijohtajaksi. Lampén on toiminut aiemmin Diagnostiikkaliiketoiminnan
Pohjoismaiden-myyntipäällikkönä sekä vuoden 2011 alusta markkinointipäällikkönä. Ennen
siirtymistään Biohit Oyj:n palvelukseen Lampén on toiminut tuotespesialistina Johnson &
Johnsonilla ja aluepäällikkönä Boehringer Ingelheimilla.

FT (kliininen biokemia) Lea Paloheimo (s. 1951) on nimitetty 16.12.2011 alkaen Biohit Oyj:n
tuotekehityksestä ja laadusta vastaavaksi johtajaksi. Paloheimo on ollut Biohit Oyj:n
palveluksessa vuodesta 2001.

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 39,9 milj.
euroa (27,2 milj. euroa 31.12.2010).

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

 

BIOBV/NASDAQ OMX Helsinki 1-12/2011 1-12/2010
Ylin kurssi, EUR 3,96 4,91
Alin kurssi, EUR 1,74 1,50
Keskikurssi, EUR 2,30 3,42
Kauden päätöskurssi, EUR 2,93 2,10
Kokonaisvaihto, EUR 8 228 319 32 166 841
Kokonaisvaihto, kpl 3 001 175 9 415 015

Osakkeenomistajat
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Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvoi katsauskaudella järjestetyn suunnatun osakeannin
seurauksena 677 966 kappaleella.

Katsauskauden lopussa 31.12.2011 yhtiöllä oli 4 238 osakkeenomistajaa (4 602 omistajaa
31.12.2010). Kotitalouksien osuus osakekannasta oli 69,23 % (72,82 %), yritysten osuus
22,66 % (23,62 %) ja julkisyhteisöjen osuus 2,54 % (2,65 %). Ulkomaisten ja
hallintarekisteröityjen omistajien hallussa oli 5,49 % (0,86 %) 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 diagnostiikkaliiketoiminta esitetään jatkuvina
toimintoina ja nesteannosteluliiketoiminta lopetettuina toimintoina. Erillistä
segmenttiraportointia ei en��ä esitetä. Muilta osin 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

 

 Jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot              Biohit Group  

 10-12    
2011 MEUR

10-12    2010
MEUR

10-12    
2011 MEUR

10-12   
2010 MEUR

10-12    
2011

MEUR

10-12   
2010

MEUR
 

        
        
Liikevaihto 0,7 0,7 8,9 10,4 9,6 11,1  
Liiketoiminnan muut tuotot* 0,0 0,1 46,3 0,0 46,3 0,1  
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

0,3 -0,1 -0,6 0,1 -0,2 0,0  

Materiaalit ja palvelut -0,8 -0,3 -1,8 -2,1 -2,6 -2,4  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut

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

Poistot** -2,7 0,0 -0,5 -0,4 -3,2 -0,4  
Liiketoiminnan muut kulut 0,0 -0,7 -2,4 -2,8 -2,4 -3,6  
Liikevoitto/-tappio -3,3 -0,9 46,5 1,0 43,3 0,1  
Rahoitustuotot    , 0,0 0,1  
Rahoituskulut     0,0 -0,2  
Voitto/tappio ennen veroja     43,2 0,0  

http://www.biohit.fi/sijoittajat
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Tuloverot     -4,9 0,0  
Katsauskauden voitto / tappio     38,4 0,0  
        
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot     0,0 0,2  
Tilikauden laaja tulos yhteensä     38,4 0,2  

 

*) Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 46,2 milj. euroa
nesteannosteluliiketoiminnan myyntivoittoa

**) Jatkuvien toimintojen poistoihin sisältyy liikearvon alaskirjaus 2,6 milj. euroa 2011 joulukuussa  

 

            Jatkuvat toiminnot Lopetetut toiminnot              Biohit Group   

 1-12     2011
MEUR

1-12    2010
MEUR

1-12     2011
MEUR

1-12    2010
MEUR

1-12     2011
MEUR

1-12    2010
MEUR

 

             
            
Liikevaihto 2,1 2,2 37,9 37,7 39,9 40,0  
Liiketoiminnan muut
tuotot*

0,0 0,2 46,3 0,1 46,3 0,2  

Valmiiden ja
keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos

-0,2 0,0 0,4 -0,5 0,2 -0,4  

Materiaalit ja palvelut -0,8 -0,9 -9,0 -6,9 -9,8 -7,8  
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut

-2,4 -2,0 -15,0 -15,1 -17,3 -17,1  

Poistot ** -2,9 -0,1 -1,7 -1,6 -4,7 -1,7  
Liiketoiminnan muut
kulut

-0,7 -2,4 -9,6 -10,4 -10,3 -12,8  

Liikevoitto/-tappio -4,9 -2,9 49,3 3,3 44,3 0,5  
Rahoitustuotot     0,3 0,7  
Rahoituskulut     -0,7 -0,8  
Voitto/tappio ennen
veroja

    43,8 0,4  

Tuloverot     -5,1 -0,3  
Katsauskauden voitto /
tappio

    38,7 0,1  

        
Muut laajan tuloksen
erät

       

Muuntoerot     0,1 0,2  
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Tilikauden laaja tulos
yhteensä

    38,9 0,3  

      
*) Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 46,2 milj. euroa
nesteannosteluliiketoiminnan myyntivoittoa

  

**) Jatkuvien toimintojen poistoihin sisältyy liikearvon alaskirjaus 2,6 milj. euroa 2011 joulukuussa    
             

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos

1-12 1-12

2011 2010  
   
Osakekohtainen tulos, laimentamaton *, EUR 2,94 0,00

*) Vaihtovelkakirjalla ei laimennusvaikutusta tulos-/osaketunnuslukuun vuosina 2011 ja 2010.

KONSERNITASE

 31.12.2011 31.12.2010

 MEUR MEUR

VARAT   
PITKÄAIKAISET VARAT   
Liikearvo 0,0 2,6

Aineettomat hyödykkeet 0,3 3,2

Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet 0,1 6,5

Saamiset 0,0 0,0

Laskennalliset verosaamiset 0,1 1,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä 0,6 14,2

   
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 0,3 5,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,3* 7,8

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

10,0 0,5

Rahavarat 47,9 1,7

Lyhytaikaiset varat yhteensä 67,5 15,2

   
VARAT YHTEENSÄ 68,1 29,4

   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
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Osakepääoma 2,3 2,2

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 14,3 12,4

Muuntoerot 0,0 -0,1

Voittovarat 37,3 -1,5

Oma pääoma yhteensä 53,9 13,0

   
PITKÄAIKAISET VELAT   
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0

Eläkevelvoitteet 0,0 0,2

Korolliset velat yhteensä 0,0 8,5

Muut velat 0,1 0,7

Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 9,4

   
LYHYTAIKAISET VELAT   
Ostovelat 3,0 1,9

Korolliset velat yhteensä 4,9 0,9

Muut velat 6,2 4,2

Lyhytaikaiset velat yhteensä 14,1 7,0

   
Velat yhteensä 14,2 16,4

   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 68,1 29,4

*) 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
31.12.2011

 

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  0,1  38,7 38,9

Oma pääoma 31.12.2011 2,3 0,0 14,3 37,3 53,9

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 31.12.2010
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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  0,2  0,1 0,3

Oma pääoma 31.12.2010 2,2 -0,1 12,4 -1,5 13,0

RAHAVIRTALASKELMA

 

 1-12/2011 MEUR 1-12/2010 MEUR

   
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Tilikauden voitto 38,7 0,1

Oikaisut -36,8 2,1

   
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 2,9 0,1

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista

-0,8 -0,5

Saadut korot 0,0 0,0

Realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot 0,4 0,4

Maksetut tuloverot -0,2 -0,2

Liiketoiminnan nettorahavirta 4,2 2,0

   
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4,1 -1,8

Luovutustuotot liiketoimintakaupasta 57,3  
Luovutustuotot investoinneista 0,4 0,0

Investoinnit ja luovutustuotot investoinneista rahastoihin ja
talletuksiin, netto

-9,5 -0,1

Investointien nettorahavirta 44,2 -1,9

   
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Osakeanti 2,0  
Lainojen nostot 0,5 5,7

Lainojen takaisinmaksut -4,7 -5,8

Rahoituksen nettorahavirta -2,2 -0,1

   
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) 46,2 -0,0

Rahavarat tilikauden alussa 1,7 1,6
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Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0,0 0,1

Rahavarat kauden lopussa 47,9 1,7

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Liiketoimissa lähipiirin kanssa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskauden aikana.

ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

 

 

 1-12  2011
MEUR

1-12  2010 
MEUR

Omasta puolesta annetut vakuudet   
   
Yrityskiinnitys 0,0 2,5

Kiinteistökiinnitys 0,0 2,7

Takaukset 0,0 0,0

   
Tytäryhtiöiden puolesta annetut vakuudet   
   
Takaukset 0,0 0,2

   
Muut omat vastuut   
   
Leasingvastuut:   
Yhden vuoden kuluessa maksettavat 0,6 0,8

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa
maksettavat

0,7 1,1

Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat   
Yhteensä* 1,3 1,9

   
Muut vuokravastuut:   
Yhden vuoden kuluessa maksettavat 0,1 0,9

Yli yhden vuoden mutta enintään viiden vuoden kuluessa
maksettavat

0,1 2,0

Yli viiden vuoden kuluttua maksettavat 0,0 2,0

Yhteensä 0,3 5,0

   
Muut omat vastuut yhteensä 1,6 6,9

   
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä 1,6 12,3
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*) Sisältää Sartoriukselle siirtyviä vastuita 2011 1,1 milj. euroa Vastuiden siirtoprosessi on
kesken.

Helsingissä 29. helmikuuta 2012

Biohit Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Semi Korpela

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. Biohitin missio on  "Innovating for Health" ja ”Cancer Prevention”. Yhtiön
olemassaolon tarkoitus on 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. Tehtävämme on myös innovoida ja kehittää tuotteidemme ja
palvelujemme markkinointia ja saatavuutta. 

Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja innovaatioihin perustuvaa
uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla voidaan kehittää turvallisia ja
kustannustehokkaita diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan sairauksien
varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn. (www.biohit.fi / ”Ajankohtaista sairauksien
diagnostiikasta ja ennaltaehkäisystä” ja mm. sen liite ”GastroPanel-tutkimus 2010” ja
www.biohit.fi /”State of the art GastroPanel and Acetium innovations for the unmet need”). 

Vuoden 2012 tammikuussa 16 gastroenterologian maailman johtavaa asiantuntijaa
kahdestatoista eri maasta ehdottaa SJG-julkaisussaan modernin GastroPanel-tutkimuksen
biomarkereiden käyttöä vatsavaivoista kärsivien ja oireettomien helikobakteeri-infektion ja
atrofisen gastriitin turvalliseen ja kustannustehokkaaseen primaaridiagnostiikkaan ja
seulontaan, mihin ei ole turvallista eikä kustannustehokasta käyttää mm. 13C
ureahengitystestiä. Tämän julkaisun kirjoittajat toteavat myös että mm. atrofisen gastriitin
aiheuttamassa hapottomassa mahassa syntyvä asetaldehydi on merkittävä syy maha- ja
ruokatorvisyövän riskin lisääntymiseen. Acetium-kapseleilla voidaan vähentää

http://www.biohit.fi/
http://www.biohit.fi/
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mahalaukussa syntyvää syöpää aiheuttavaa asetalehydiä ja täten todennäköisesti myös
syöpäriskiä (www.biohit.fi/ SJG: “GastroPanel biomarkers: Rationale in diagnosis and
screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers”, Scadinavian
Journal of Gastroenterology. 2012; 47: 136 – 147).

Biohitin tuotteisiin 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, jonka voi aiheuttaa helikobakteeri-
infektiosta tai autoimmuunitaudista seuraava atrofinen gastriitti (mahalaukun limakalvovaurio
ja toimintahäiriö) tai myös happopumpun estolääkkeet (www.acetium.com/fi/testi paljastaa
asetaldehydialtistuksen).

Väestön ikääntyminen ja sen myötä turvallisen ja kustannustehokkaan sairauksien
diagnostiikan ja ennaltaehkäisyn tarve kasvaa voimakkaasti. Ihmisten tietoisuus syöpää
aiheuttavasta asetaldehydistä ja sen aiheuttamista riskeistä kasvaa. Tämän odotetaan
lisäävän merkittävästi kiinnostusta yhtiön tuotteita ja palveluita kohtaan.

Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiö sijaitsee Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan
osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small
cap/Terveydenhuolto-ryhmässä (www.biohit.fi/Sijoittajat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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