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Ixonos Oyj    Tilinpäätöstiedote         7.2.2012 klo 13:00
      
 

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–31.12.2011 
 
IXONOSIN LIIKEVAIHTO JA -VOITTO TOTEUTUIVAT ENNUSTETUSTI 
 
Tilikausi lyhyesti: 
 

- Tilikauden liikevaihto oli 81,4 MEUR (2010: 84,9 MEUR), liikevaihdon muutos oli -4,2 
prosenttia. 

- Liikevoitto oli 1,9 MEUR (2010: 5,3 MEUR), 2,4 prosenttia liikevaihdosta. 
- Nettotulos oli 0,9 MEUR (2010: 3,3 MEUR), 1,1 prosenttia liikevaihdosta. 
- Tulos per osake oli 0,06 euroa (2010: 0,25 euroa). 
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,1 MEUR (2010: 4,7 MEUR). 

 
Neljäs vuosineljännes 2011 lyhyesti: 
 

- Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,5 MEUR (2010: 23,2 MEUR), liikevaihdon 
muutos oli -15,6 prosenttia. 

- Liikevoitto oli 3 tuhatta euroa (2010: 1,9 MEUR). 
- Nettotulos oli -0,1 MEUR (2010: 1,2 MEUR), -0,7 prosenttia liikevaihdosta. 
- Tulos per osake oli -0,01 euroa (2010: 0,08 euroa). 

 
Tulevaisuuden näkymät lyhyesti: 

 
- Yhtiön vuoden 2012 liikevaihdon ennustetaan laskevan selvästi vuodesta 2011, mutta  

ylittävän 60 miljoonaa euroa, ja liikevoiton ennustetaan olevan positiivisen. 
- Yhtiön ensimmäisen neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi negatiivisen.  

 
Toimitusjohtaja Kari Happonen: 
 
Toimintaympäristössämme tapahtuneet muutokset, jotka aiheutuivat Ixonosin avainasiakkaan Nokia 
Oyj:n julkistettua uuden älypuhelinstrategian helmikuussa 2011, vaikuttivat koko tilikauteen 2011. 
Vuoden 2010 voimakas liiketoiminnan kasvu taittui katsauskauden ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä ja kääntyi viimeisellä neljänneksellä laskuun voimakkaasti tehostetusta 
uusasiakashankinnasta huolimatta. Lasku aiheutui Symbian- ja MeeGo-tuotekehitys- ja 
ohjelmistokehityspalveluiden kysynnän vähenemisestä loppuvuoden aikana. Muutoksista huolimatta 
olemme kyenneet sekä puolustamaan menestyksellisesti markkinaosuuttamme Nokia-asiakkuuden 
muilla yhteistyöalueilla että samanaikaisesti voittamaan uusia kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita. 
 
Sopeuttaaksemme yhtiön kulurakennetta liiketoimintamme kasvun taittumista seuranneessa 
tilanteessa, olemme uudelleenjärjestäneet toimintojamme ja toteuttaneet säästötoimenpiteitä koko 
konsernissa. Kävimme kotimaan henkilöstömme kanssa tilikauden toisella vuosineljänneksellä 
yhteistoimintaneuvottelut, jolloin tavoittelimme eritoten hallinto- ja tukitoimintojemme tehokkuuden 
parantamista. Uudelleenjärjestelyjä on toteutettu vuoden 2011 aikana myös toimipisteissämme 
Tanskassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tehostamistoimia jatketaan kuluvan vuoden aikana.  
 
Muuttunut toimintaympäristö on edellyttänyt voimakkaita panostuksia korkeamman jalostusarvon 
tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseen sekä kansainväliseen myyntiin. Toukokuussa julkistimme 
Ixonos Elastic Cloud -palvelun, Red Hat -sertifioidun avoimen ja tietoturvallisen 
yrityspilvipalvelualustan, jolla jo tänään rakennetaan ja ylläpidetään kymmenien uusien asiakkaiden 
sovelluksia. Kuukautta myöhemmin lanseerasimme mobiilistrategioiden ja -sovelluksien 
kehittämispalvelun Ixonos App Agencyn, jonka avulla olemme tuottaneet yli sata mobiiliapplikaatiota 
kymmenille kotimaisille ja ulkomaisille brandeille. Uusin tuotteemme Ixonos Experience Store, 
digitaalinen markkinointi- ja jakelukanava, joka mahdollistaa asiakasyritystemme brandin ja 
asiakasuskollisuuden edistämisen sekä mobiilisovellusliiketoiminnan, julkistettiin joulukuussa. 
Jatkamme uusien tuotteiden ja tuotealustojen markkinoille tuontia muun muassa julkistamalla 
helmikuussa Mobile World Congressissa Barcelonassa Qualcommin teknologiaan ja Android-
käyttöjärjestelmään perustuvan mobiililaitteiden referenssialustan. 
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Connected Devices ja Online Solutions -palvelualueiden tuote- ja ratkaisukehityksen ohella olemme 
vuoden 2011 aikana panostaneet voimakkaasti käyttökokemussuunnittelun palveluiden 
kehittämiseen. Mobiiliteknologiat ja niiden mahdollistama langaton yhteys kaikkialla saatavilla oleviin 
monikanavaisiin pilvipalveluihin ja applikaatioihin laajentuvat parhaillaan uusille teollisuudenaloille. 
Niitä tullaan jatkossa hyödyntämään perinteisen matka- ja älypuhelinteollisuuden ohella kasvavassa 
määrin myös autoteollisuudessa, viihde-elektroniikassa ja kodinkoneissa. User Experience Design -
palvelumme auttavat asiakasyrityksiämme konseptoimaan ja toteuttamaan laitteet ja palvelut 
kattavia ainutlaatuisia käyttökokemuksia. Vuoden 2011 kuluessa laajensimme Helsingin User 
Experience Design -studiota, avasimme sen alaisuuteen satelliittistudion Kosiceen, ja lisäksi 
avasimme uudet studiot Lontooseen ja Pekingiin. 
 
Asiakaskuntamme on vuoden 2011 aikana laajentunut lukumäärältään merkittävästi ja se tulee 
kuluvan vuoden aikana edelleen kasvamaan. Uskomme markkinoiden kehityksen sekä 
tuotteistettujen ratkaisujemme tarjoavan meille erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa uusia 
asiakkuuksiamme ja siten rakentaa uutta kasvua tulevina vuosina. 
  
Kiitän sekä vanhoja että uusia asiakkaitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä sekä 
huippuluokan asiantuntijoista ja osaajista koostuvaa henkilöstöämme sitoutuneesta ja 
pitkäjänteisestä työstä yhtiön käydessä läpi merkittävää muutosta. 
 
 
LIIKETOIMINTA 
 
Ixonos tuottaa ratkaisuja ja palveluja langattomien teknologioiden, ohjelmistojen, päätelaitteiden ja 
monikanavaisten pilvipalveluiden sekä mobiiliapplikaatioiden kehittämiseen. Yhdessä 
asiakasyritystemme kanssa luomme tuotteita ja palveluita, joiden avulla kuluttujat voivat nauttia 
elämyksellisistä digitaalisista kokemuksista ajasta ja paikasta riippumatta. 
 
Edistämme asiakasyritystemme kilpailukykyä mahdollistamalla asiakkaidemme laitteiden ja 
palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen, nopean markkinoille tuonnin sekä ylivertaisen 
käyttökokemuksen. Pyrimme asemoitumaan toimialan johtavien innovaattoreiden ja edelläkävijöiden 
strategiseksi kumppaniksi. 
 
Suomessa toimiva tytäryhtiömme Ixonos Business Solutions Oy tuottaa ratkaisuja ja palveluita 
digitaalisen liiketoiminnan ja sähköisen asioinnin kehittämiseen. 
 
Toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, Etelä-Koreassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Saksassa, 
Slovakiassa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa. 
 
 
SEGMENTIT 
 
Ixonos raportoi liiketoimintansa kahdessa segmentissä: Mobile Solutions ja Business Solutions. 
 
Mobile Solutions 
 
Mobile Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat langattomien teknologioiden, päätelaitteiden ja 
ohjelmistojen kehittämiseen tarjottavat ratkaisut ja palvelut. Liiketoiminta-alueen asiakaskunta 
koostuu kansainvälisillä markkinoilla toimivista langattomien teknologioiden toimittajista, 
mobiililaitevalmistajista, teleoperaattoreista, viihde-elektroniikkavalmistajista sekä muista yrityksistä, 
jotka hyödyntävät langattoman tietoliikenteen tarjoamia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mobile 
Solutions -segmentin asiakkaita ovat muun muassa Bang & Olufsen, Cassidian, Elisa, IMC, Intel, 
Kone, LazyTown, Nokia, NSN, Polycom, Samsung, TeliaSonera, Vodafone ja Wolfson. 
 
Device Creation Centre tuottaa kokonaisvaltaisia seuraavan sukupolven langattomien laitteiden 
tuotekehityspalveluita, jotka kattavat ohjelmistosuunnittelun lisäksi laitteiden mekaniikka- ja 
elektroniikkasuunnittelun. Yksikössä suunnitellaan maailman johtavien teknologiatoimittajien uusille 
tehokkaille piiriperheille ja useille eri käyttöjärjestelmille perustuvia älypuhelimia ja muita langattomia 
laitteita. 
 
User Experience Design -yksikkömme tuottaa asiakasyritysten brandia tukevia 
käyttökokemusratkaisuja ja osallistuu tuotteistettujen palvelujen ja asiakaskohtaisesti räätälöitävien 
käyttöliittymäratkaisujen toteuttamiseen Ixonosin kansainväliselle asiakaskunnalle. Yksikön palvelut 
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ulottuvat käyttökokemusstrategian laatimisesta ja konseptoinnista tuote- ja palvelukohtaiseen 
suunnittelutyöhön ja ratkaisun toteuttamiseen. 
 
Managed Services Centre tuottaa liiketoimintakriittisiä monikanavaisia pilvipalveluita sekä online-
palveluiden koko elinkaaren kattavia ratkaisuja tarvemäärittelystä suunnitteluun ja kehittämiseen 
sekä palveluiden ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Yksikössä kehitetään ja ylläpidetään muun muassa 
media- ja sisällönjakelupalveluiden, tiedonhallinnan, mobiilimainonnan ja sähköisen kaupankäynnin 
ratkaisuja sekä yhteisöpalveluita. 
 
Mobile Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni tilikaudella 3,2 prosenttia 68,9 MEUR:oon 
(2010: 71,2 MEUR). Liikevoitto pieneni 40,0 prosenttia ja oli 5,3 MEUR (2010: 8,9 MEUR), mikä on 
7,7 prosenttia liikevaihdosta. 
 
Business Solutions 
 
Business Solutions -liiketoiminta-alue tuottaa innovatiivisia digitaalisen liiketoiminnan ratkaisuja 
tulevaisuuden palveluliiketoiminnan haasteisiin. Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat 
digitaalisen liiketoiminnan ja sähköisen asioinnin kehittämiseen tarjottavat ratkaisut ja palvelut. 
Liiketoiminta-alueen asiakaskunta koostuu pääasiallisesti suomalaisista telekommunikaatio- ja 
rahoitusalan yrityksistä sekä julkishallinnon organisaatioista. Business Solutions -segmentin 
asiakkaita ovat muun muassa Elisa, Fonecta, Kuntien Tiera, OP-Pohjola, Oulun kaupunki, 
Tampereen kaupunki, Telia-Sonera, SanomaPro sekä Valtiovarainministeriö. Vuoden 2011 aikana 
lanseeratun Ixonos App Agency -palvelun ensimmäisten asiakkaiden joukossa ovat myös muun 
muassa BBC, eBay India, Evri, Groupon, Hotels.com, Procter & Gamble ja Time Out. 
 
Liiketoiminta-alueen tarjoamat sähköisen asioinnin palvelut keskittyvät liiketoimintaprosessien 
kehittämiseen, arkkitehtuuripalveluihin, portaaliratkaisuihin, sisällön- ja dokumenttienhallinnan 
ratkaisuihin sekä business intelligence -ratkaisuihin. Yksikkö tarjoaa myös tuotekehityspalveluita, 
jotka auttavat asiakasyrityksiä luomaan innovatiivisia uusia verkkopalveluita ketterää kehitystä 
hyödyntäen. Näillä palveluilla pyritään kehittämään asiakkaidensa sisäistä ja ulkoista 
asiakaspalvelua. 
 
Yksikkö hyödyntää kehittämissään ratkaisuissa valittujen teknologiakumppanien tuotealustoja sekä 
avoimen lähdekoodin ratkaisuja. 
 
Business Solutions -segmentin liikevaihto pieneni tilikaudella 6,9 prosenttia ja oli 14,4 MEUR (2010: 
15,5 MEUR). Liiketulos oli edelleen -0,5 MEUR tappiollinen; tappio oli kuitenkin edellisvuotta 
pienempi (2010: -0,8 MEUR).  
  
Palvelutarjonnan muutokset tilikaudella 
 
Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Ixonos selkeytti globaalia palvelutarjontaansa ja 
operatiivista organisaatiotaan. Uudessa organisaatiossa Connected Devices -palveluihin kuuluvat 
langattomien laitteiden ohjelmistokehityspalvelut, laitekehityspalvelut, mobiiliohjelmistojen ja 
laitteiden testauspalvelut sekä autoteollisuuden langattomat ratkaisut. User Experience Design -
palvelut kattavat sovellusten, pilvipalvelujen ja laitteiden kokonaisvaltaisen 
käyttökokemussuunnittelun. Online Solutions -palveluihin kuuluvat digitaalisen sisällön jakelu- ja 
kaupparatkaisut, mobiiliaplikaatioiden kehityspalvelut, pilvi- ja hostingpalvelut sekä sähköisen 
asioinnin ja liiketoiminnan ratkaisut ja palvelut. 
 
 
LIIKEVAIHTO 
 
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 81,4 MEUR (2010: 84,9 MEUR), mikä on 4,2 prosenttia 
vähemmän kuin edellisvuonna. Segmenttien yhteenlasketusta liikevaihdosta, ennen sisäisen 
liikevaihdon eliminointeja, kertyi 82,7 prosenttia (2010: 82,1) Mobile Solutions -
liiketoimintasegmentistä ja 17,3 prosenttia (2010: 17,9) Business Solutions -liiketoimintasegmentistä. 
 
Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 19,5 MEUR (2010: 23,2 MEUR), mikä on 15,6 
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 
 
Liikevaihto segmenteittäin:  
 
1000 EUR 1–12 2011 1–12 2010
Mobile Solutions 68 881 71 160 



   4 (17)

Business Solutions 14 410 15 475 
Eliminoinnit -1 882 -1 691 
Konserni yhteensä 81 408 84 944

 
 
TULOS 
 
Konsernin liikevoitto oli 1,9 MEUR (2010: 5,3 MEUR), ja voitto ennen veroja 1,4 MEUR (2010: 4,5 
MEUR). Tilikauden voitto oli 0,9 MEUR (2010: 3,3 MEUR). Tulos per osake oli 0,06 euroa (2010: 
0,25 EUR). Liiketoiminnan rahavirta/osake oli 0,34 euroa (2010: 0,36). Tilikauden tulokseen 
vaikuttaa toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja ulkomaantoimipisteiden sulkemisista aiheutuneet noin 
0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. 
 
Neljännellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 3 tuhatta euroa (2010: 1,9 MEUR) ja voitto ennen 
veroja -0,1 MEUR (2010: 1,7 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen voitto oli -0,1 MEUR (2010: 1,2 
MEUR) ja siihen sisältyi Chengdun toimipisteen sulkemiseen liittyvä 0,2 MEUR kertaluontoinen kulu. 
Neljännen vuosineljänneksen tulos per osake laimennettu oli -0,01 euroa (2010: 0,08 euroa). 
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta/osake laimennettu oli 0,22 euroa (2010: 
0,26).  
 
Liikevoitto segmenteittäin: 
 
1000 EUR 1–12 2011 1–12 2010
Mobile Solutions 5 333 8 891 
Business Solutions -501 -838 
Konsernihallinnon kulut -2 895 -2 722 
Konserni yhteensä 1 937 5 331

 
 
PÄÄOMAN TUOTTO 
 
Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli 3,2 prosenttia (2010: 13,7) ja sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI) 5,4 prosenttia (2010: 14,1).  
 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Taseen loppusumma oli 53,0 MEUR (2010: 56,7 MEUR). Oma pääoma oli 29,4 MEUR (2010: 28,5 
MEUR). Omavaraisuusaste oli 55,6 prosenttia (2010: 50,2). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden 
lopussa 1,5 MEUR (2010: 1,2 MEUR).  
 
Yhtiön taseessa oli tilikauden lopussa 7,3 MEUR (2010: 8,6 MEUR) pankkilainoja sisältäen käytössä 
olevat pankkilimiitit. Pankkilainoihin liittyy rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön 
omavaraisuusasteeseen ja korollisten pankkilainojen ja rullaavan 12 kuukauden käyttökatteen 
suhteeseen. 
 
 
LIIKEARVOT 
 
Konsernin taseessa oli 31.12.2011 liikearvoa 23,6 miljoonaa euroa. Yhtiö toteutti tilikauden lopussa 
liikearvojen arvonalennustestin kaikissa kassavirtaa tuottavissa yksiköissä ja totesi, että yksiköihin ei 
liity liikearvojen alaskirjaustarvetta. Yhtiön näkemyksen mukaan riski liikearvojen alaskirjaukselle on 
lisääntynyt ja yhtiön hallitus on päättänyt testata liikearvot vuosineljänneksittäin vuoden 2012 aikana. 
Yhtiössä on käynnissä  toiminnan tehostamisohjelma, jolla haetaan noin miljoonan euron 
kuukausittaisia säästöjä. Jos tehostamisohjelman toteutuminen viivästyy tai yhtiön oletukset 
liikevaihdon määrästä poikkeavat merkittävästi vuoden 2012 ennusteista, johtaa se liikearvojen 
alaskirjaukseen, vaikka pitkällä aikavälillä yhtiön palveluiden kysynnässä ei tapahtuisikaan 
olennaista muutosta. 
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RAHAVIRTA 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 5,1 MEUR (2010: 4,7 MEUR). Myyntisaamisten 
kiertoajan lyhentämiseksi yhtiö oli 31.12.2011 mennessä myynyt myyntisaamisia yhteensä 3,0 
MEUR (2010: 2,0 MEUR).  
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 1 118 (2010: 1 120) ja kauden lopussa 1 031 
(2010: 1 138). Yhtiön henkilöstömäärä väheni Suomen yksiköissä, mutta lisääntyi edelleen ulkomaan 
yhtiöissä. Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 609 henkeä (2010: 722) oli työsuhteessa 
Suomen yhtiöissä ja 422 henkeä (2010: 416) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Henkilöstömäärän 
vähenemistä Suomessa yhtiö on paikannut tarvittaessa lisäämällä alihankinnan määrää. 
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Vaihto ja kurssi  
 
Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 2,79 euroa (2010: 2,99 euroa), alin 0,66 euroa (2010: 1,84 
euroa) ja päätöskurssi 31.12.2011 oli 0,80 euroa (2010: 2,53 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 1,30 
euroa (2010: 2,37 euroa). Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 7.065.258 kappaletta (2010: 
2.947.349 kappaletta), mikä vastaa 46,8 prosenttia (2010: 19,5 prosenttia) osakkeiden lukumäärästä 
tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2011 oli 12.081.987 
euroa (2010: 38.209.285 euroa). 
 
Osakepääoma 
 
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tilikauden alussa ja lopussa 585.394,16 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 15.102.484 kappaletta. 
 
Optio-ohjelma 2006 
 
Ixonosin optio-ohjelma 2006 osakkeiden merkintäaika päättyi 31.12.2011. Optio-ohjelmasta jäi 
merkitsemättä yhteensä 366 500 optiota, joilla olisi saanut merkitä yhteensä 575 045 osaketta. 
Käyttämättä jääneet optiot mitätöityivät merkintäajan päättymisen jälkeen. 
 
Optio-ohjelma 2011 
 
Ixonos Oyj:n hallitus päätti 30.11.2011 varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan 
valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. 
 
Optio-oikeudet annettiin 31.12.2011 mennessä maksutta Ixonos Oyj:n kokonaan omistaman 
tytäryhtiön merkittäväksi, jonka hallusta ne jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Ixonos Oyj:n ja 
sen konserniyhtiöiden henkilökuntaan kuuluville lisäämään heidän sitoutumistaan ja 
työmotivaatiotaan. Optio-ohjelman piiriin eivät kuulu Ixonos Oyj:n hallituksen jäsenet tai konsernin 
ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt (Ixonos Management Invest Oy:n osakkeenomistajat). 
 
Optio-oikeudet merkitään tunnuksilla IV/A, IV/B ja IV/C. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 600.000 
kappaletta. Hallitus päättää optio-oikeuksien ehtojen mukaan liikkeeseen laskettujen optio-
oikeuksien jakamisesta eri optiosarjoihin ja tarvittaessa jakamatta olevien optio-oikeuksien 
muuntamisesta toiseen optiosarjaan kuuluviksi. 
 
Kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden Ixonos Oyj:n uuden tai yhtiön hallussa olevan oman 
osakkeen. Optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet edustavat 30.11.2011 3,82 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden. 
 
Optio-oikeuksilla IV/A osakkeiden merkintäaika alkaa 1.10.2014, optio-oikeuksilla IV/B 1.10.2015 ja 
optio-oikeuksilla IV/C 1.10.2016. Osakkeiden merkintäaika päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 
31.12.2018. Osakkeen merkintähinta optiosarjoittain on yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu 
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.9.-30.11.2011 IV/A:n osalta ollen 0,86 euroa, 1.6.-31.8.2012 IV/B:n 
osalta ja 1.6.-31.8.2013 IV/C:n osalta. Merkintähintaa alennetaan muun muassa osinkojen määrällä 
ja sitä voidaan muutoinkin oikaista ehtojen mukaisesti. 
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Osakkeenomistajat  
 
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2011 oli 3 201 (2010: 2 863). Yksityishenkilöt omistivat 56,6 
prosenttia (2010: 50,8 prosenttia) ja yhteisöt 43,4 prosenttia (2010: 49,2 prosenttia) osakkeista. 
Ulkomaalaisomistuksen osuus koko osakemäärästä oli 7,2 prosenttia (2010: 8,5 prosenttia).  
 
Hallituksen valtuudet 
 
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 29.3.2011, valtuutti hallituksen päättämään 
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: 
 
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen 
kutsuhetkellä. 
 
Hallitukselle annettiin oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista. 
 
Hallitus oikeutettiin päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi 
tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
 
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti 
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden 
ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. 
 
Valtuutus on voimassa vuonna 2012 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
Tilinpäätöshetkellä valtuutusta oli käytetty 600.000 osaketta avainhenkilöiden optio-ohjelman 
perustamiseen ja sitä oli käyttämättä 900.000 osakketta. 
 
 
MUITA TILIKAUDEN 2011 TAPAHTUMIA 
 
Uusi perusesite 
 
Finanssivalvonta hyväksyi 28.12.2011 Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen perusesitteen, 
joka sisältää tietoja yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Perusesite on 
voimassa 12 kuukautta sen julkistamisesta. 
 
Kiinan toimintojen uudelleenorganisointi 
 
Ixonos toteutti vuoden 2011 aikana useita toimenpiteitä sopeuttaakseen yhtiön kulurakennetta 
liiketoiminnan volyymin supistumiseen sekä kyetäkseen ylläpitämään mahdollisimman hyvää 
kannattavuutta muuttuneessa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Saavuttaakseen lisää 
tehokkuutta Ixonos järjesteli Kiinan toimintojaan uudelleen ja tiedotti 30.11.2011 keskittävänsä 
paikallisen ohjelmistotuotannon Pekingiin. Ixonosin Chengdussa sijaitseva palvelukeskus ajettiin alas 
vaiheittain vuoden 2011 loppuun mennessä. 
 
Ulkomaan toimintojen tehostaminen ja ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto-ohjeistuksen 
tarkennus 
 
Ixonos tiedotti tilikauden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa konsernin ensimmäisen 
vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton olevan edellisen vuoden tasolla. Toimintaympäristössä 
tapahtuneiden muutosten johdosta yhtiö tiedotti 29.6.2011 sulkevansa Yhdysvalloissa Bostonin 
toimipisteen ja keskittävänsä USA:n myyntitoiminnot länsirannikolle lähemmäksi mobiiliteknologiaa 
kehittäviä asiakasyrityksiä, mediayhtiöitä sekä muita mobiilisisältöjä ja -palveluja tarjoavia yrityksiä. 
Samalla tiedotettiin Kööpenhaminan toimipisteen sulkemisesta ja Tanskan toimintojen 
keskittämisestä Aalborgiin, jossa tehdään eritoten Android-käyttöjärjestelmään perustuvaa 
kehitystyötä. 
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Ulkomaisten toimintojen tehostamiseen sekä huhti-kesäkuussa käytyihin Suomen 
yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen yhtiö kirjasi kuluvan vuoden toiselle neljännekselle 0,4 miljoonan 
euron kertaluontoiset kulut. Toimintojen tehostamisen odotetaan tuovan vuositasolla noin 2,5 
miljoonan euron säästöt vuoden kolmannelta neljännekseltä lähtien. 
 
Yhteistoimintaneuvottelut 
 
Yhtiö käynnisti 19.4.2011 Ixonos-konsernin kotimaan henkilöstöä, lukuun ottamatta Ixonos Business 
Solutions Oy:n henkilöstöä, koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista, taloudellisista sekä 
toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen. Neuvotteluiden tavoitteena oli sopeuttaa yhtiön 
kulurakennetta vastaamaan hidastuneeseen kasvuun sekä parantaa yhtiön valmiuksia ylläpitää 
mahdollisimman hyvää kannattavuutta. 
 
Neuvottelujen päättymisestä tiedotettiin 1.6.2011 ja niiden tuloksena Ixonos-konsernin hallinnosta ja 
liiketoiminnan tukitoiminnoista irtisanottiin 8 henkeä. Tämän lisäksi tehostamistoimenpiteenä 
vapaaehtoisten lähtijöiden, kuten irtisanoutuneiden ja perhevapaille siirtyvien, tilalle päätettiin olla 
palkkaamatta uutta, korvaavaa henkilöstöä. 
 
Lisäksi yhtiö ilmoitti lopettavansa mobiililaitteiden ohjelmistokehityspalveluiden tuottamisen Salossa 
ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissä vaiheittain vuoden 2011 loppuun mennessä. Neuvotteluiden 
vähennystoimenpiteet kohdistuivat näissä toimipisteissä 21 henkeen. Neuvotteluiden piirissä olleista 
työntekijöistä 14 on siirtynyt muihin tehtäviin konsernin sisällä. 
 
Qualcomm-piirisarjat yhtiön teknologiaperustaan 
 
Yhtiö lisenssoi kesäkuussa oikeuden käyttää Qualcommin piirisarjateknologiaa, mikä mahdollistaa 
monen tyyppisten Android-laitteiden toimittamisen kokonaisvastuullisina kehitysprojekteina 
kansainväliselle asiakaskunnalle. Qualcommin teknologian avulla yhtiö pystyy kehittämään nopeasti 
ja tehokkaasti päätelaitteita suureen ja kasvavaan markkinaan. 
 
Uusia strategisia kumppanuuksia 
 
Ixonos liittyi kesäkuussa 2011 Car Connectivity Consortiumiin (CCC) jäseneksi kehittääkseen 
edistyneitä langattomia liitettävyysratkaisuja ajoneuvoihin. Lokakuussa yhtiön testausyksikkö 
sertifioitiin ensimmäiseksi CCC:n hyväksymien MirrorLink-pohjaisten tuotteiden testauslaboratorioksi 
Euroopassa. 
 
Toukokuussa 2011 Ixonos liittyi Linux-käyttöjärjestelmän yleistymistä edistävän Linux Foundationin 
jäseneksi. Ixonosilla on ollut aktiivinen rooli mobiilin Linuxin kehittämisessä jo vuodesta 2006. 
 
Uusi toimipiste Souliin 
 
Ixonos avasi kesäkuussa 2011 sivukonttorin Etelä-Korean Souliin, joka toimii alueellisena 
asiakasrajapintana, myyntikonttorina ja teknisen tuen palvelupisteenä sekä nykyisille että uusille 
asiakkaille. Uuden toimipisteen perustaminen tukee yhtiön strategista pyrkimystä laajentaa 
liiketoimintaa kansainvälisesti sekä vahvistaa uusasiakasmyynnillisiä panostuksia, jotka kohdistuvat 
erilaisten mobiililaitteiden parissa toimiviin kansainvälisiin yrityksiin. Korean toimipiste on osa 
Ixonosin Aasian ja Tyynenmeren alueen -toimintoja. 
 
Useita tuotejulkaisuja 
 
Ixonos on vuoden 2011 aikana julkaissut useita uusia tuotteita: Ixonos Experience Store 
mahdollistaa asiakasyrityksen brandin tunnettuuden lisäämisen, asiakasuskollisuuden rakentamisen 
sekä mobiilisovellusten kaupallistamisen samalla sovelluskauppa-alustalla ja yhdessä sähköisessä 
markkinointi- ja jakelukanavassa; yhteisöllinen mobiili-tv-ratkaisu TV Compass toimii 
yhdenmukaisesti televisioissa, älypuhelimissa ja tablet-laitteissa; Ixonos App Agency kattaa kaikki 
mobiilisovelluskehitykseen liittyvät palvelut konsultoinnista tuotantoon, käyttöönottoon, ylläpitoon ja 
analyysitoimintoihin; avoin ja tietoturvallinen Red Hat -sertifioitu yrityspilviratkaisu Ixonos Elastic 
Cloud on suunniteltu erityisesti tuotekehityksen sekä sähköisten palveluiden alustaksi. 
 
Uudet raportointisegmentit 
 
Ixonos raportoi liiketoimintansa vuoden 2011 alusta lähtien kahdessa segmentissä: Mobile Solutions 
ja Business Solutions. Muuttuneista raportointisegmenteistä tiedotettiin 21.4.2011.  
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Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2011 
 
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 29.3.2011, vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle. 
 
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti myös, että hallitukseen 
valitaan kuusi varsinaista jäsentä, entisen kahdeksan jäsenen sijaan. Hallitukseen valittiin jäseniksi 
uudelleen Paul Ehrnrooth, Pertti Ervi, Matti Järvinen ja Kirsi-Marja Kuivalainen, sekä uusina jäseninä 
Matti Heikkonen ja Samu Konttinen. 
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Pertti 
Ervin sekä varapuheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin. Lisäksi kokouksessa päätettiin hallituksen 
valiokuntien jäsenistä: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja sen jäseniksi Paul 
Ehrnrooth ja Matti Järvinen; palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja jäseniksi 
Paul Ehrnrooth ja Kirsi-Marja Kuivalainen; sekä nimitysvaliokunnan jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Pertti 
Ervi. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan seuraavasti: 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa/vuosi ja 500 euroa/kokous, 
varapuheenjohtajalle 30 000 euroa/vuosi ja 250 euroa/kokous ja muille jäsenille 20 000 euroa/vuosi 
ja 250 euroa/kokous. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen valiokuntien kokouksista palkkiona 
puheenjohtajille 500 euroa/kokous ja jäsenille 250 euroa/kokous. 
 
Tilintarkastajana jatkaa KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, uutena 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa 
palkkiota esitetyn kohtuullisen laskun mukaan. 
 
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 9 § (lunastaminen) 
kumoamisesta sekä poistamisesta yhtiöjärjestyksestä. 
 
Tulevaisuuden näkymien tarkentaminen 
 
Ixonos Oyj tiedotti 14.2.2011, että yhtiön merkittävän asiakkaan Nokia Oyj:n uudella 
älypuhelinstrategialla voi olla merkittävä vaikutus Ixonos-konsernin Mobile Terminals & Software 
sekä Media & Communities -liiketoiminta-alueiden ja siten myös koko konsernin toimintaan, 
tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Nokian julkisuudessa esittämiin tietoihin perustuen 
Ixonos arvioi, että mikäli Nokian palveluostojen volyymissa tapahtuisi nopea olennainen negatiivinen 
muutos vuonna 2011, olisi epätodennäköistä, että yhtiön tilinpäätöstiedotteessaan 10.2.2011 esitetyt 
ennusteet liikevaihdon ja voiton kasvusta toteutuisivat. 
 
Saamansa lisätiedon perusteella Ixonos arvioi 22.3.2011 pörssitiedotteessaan, että Nokian 
strategiamuutoksen vaikutukset Ixonosin liikevaihtoon tai -voittoon ovat kuluvan vuoden 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla vähäisiä. Ixonosin ohjelmistokehityspalveluiden myynnin Nokian 
MeeGo- ja Symbian-ohjelmistoalustoihin perustuviin tuotekehityshankkeisiin arvioitiin kuitenkin 
kääntyvän laskuun kuluvan vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana ja Ixonosin Mobile Terminals 
& Software -liiketoiminta-alueen volyymin tämän johdosta ainakin tilapäisesti heikkenevän. 
 
Muutoksia konsernin johtoryhmässä 
 
Ixonos-konsernin johtoryhmään nimitettiin 1.10.2011 alkaen Vice President Teppo Kuisma ja Vice 
President Sami Paihonen. Teppo Kuisma, joka on vuoden 2010 alusta lähtien toiminut Ixonos 
Business Solutions -tytäryhtiön toimitusjohtajana, vastaa nyt yhtiön Online Solutions -palveluista. 
Sami Paihonen aloitti Ixonosin palveluksessa kesäkuussa 2010 ja vastaa yhtiön User Experience 
Design -palveluista. 
 
Ixonos-konsernin johtoryhmän jäsen Vice President, Technology, Pasi Iljin irtisanoutui yhtiön 
palveluksesta siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen 1.9.2011 alkaen. 
 
Johtoryhmän jäsen Senior Vice President Timo Kaisla aloitti 6-12 kuukautta kestävän sapattivapaan 
perhesyistä 13.6.2011 alkaen. 
 
10.2.2012 tiedotettiin, että Ixonosin Suomen henkilöstön edustusta yhtiön hallinnossa uudistetaan 
henkilöstön edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen perustamalla uusi henkilöstön 
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neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan nimitettiin keskeisiä henkilöitä konsernin kotimaassa toimivista 
yrityksistä ja toiminnoista sekä konsernin luottamusmiehet ja työsuojelutoiminnan edustaja. Uuden 
neuvottelukunnan perustamisesta johtuen Ixonos Oyj:n hallitus muutti yhtiön hallintomallia siten, että 
konsernin pääluottamusmies ei jatkossa osallistu johtoryhmätyöskentelyyn.  
 
Konsernin johtoryhmän jäseniä ovat tällä hetkellä toimitusjohtaja Kari Happosen ohella Senior Vice 
President, Finance, Timo Leinonen; Senior Vice President Kari Liuska, joka vastaa Connected 
Devices -palveluista; Vice President Teppo Kuisma, joka vastaa Online Solutions -palveluista; Vice 
President Sami Paihonen, joka vastaa User Experience Design -palveluista; sekä Vice President, 
Human Resources, Taina Makkonen. 
 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Kotimaan toimintojen tehostaminen jatkuu 
 
Ixonos tiedotti 3.1.2012 käynnistävänsä Suomen henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut 
tuotannollisista, taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuen. Ixonosin Nokia Oyj:lle 
toimittamien Symbian- ja MeeGo-tuotekehitys- ja ohjelmistokehityspalveluiden kysyntä on 
merkittävästi vähentynyt eikä kysynnän odoteta palaavan aikaisemmalle tasolle. 
Yhteistoimintaneuvotteluiden tavoitteena on sopeuttaa yhtiön kulurakennetta vastaamaan 
muuttuneeseen tilanteeseen yhtiön kilpailukyvyn turvaamiseksi. 
 
Neuvotteluiden piiriin kuuluu koko Suomen henkilöstö, joka on joko konsernin tai sen tytäryhtiöiden 
palveluksessa, sekä ulkomaan toimipisteissä työskenteleviä henkilöitä, joilla on työsuhde Suomen 
yhtiöissä tai niiden ulkomaisissa sivuliikkeissä. Vaikutusten arvioidaan koskevan yhteensä enintään 
150 henkilöä. 
 
 
RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ 
 
Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja 
kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön 
arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on 
tarkempia tietoja yhtiön kotisivuilla: www.ixonos.com. 
 
Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Ixonosin toimintaan, 
tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa 
Ixonosilta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan 
asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja. 
  
Ixonosin yritysostot vuosina 2006–2008, vuonna 2010 tapahtunut nopea kasvu sekä 
myyntisaamisten pidentynyt kierto ovat lisänneet yhtiön käyttöpääoman tarvetta. Käyttöpääoman 
tarpeen kasvua hallitaan luomalla riittävät puskurit varojen riittävyyden varmistamiseksi yhdessä 
rahoittajien kanssa sekä tehostamalla käyttöpääoman kiertoa. Yhtiöllä on lisäksi taseessaan 
merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski, mikäli yhtiön tai jonkin sen kassavirtaa 
tuottavan yksikön tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden 
johdosta. Liikearvo testataan vuosittain, vuoden viimeisen neljänneksen aikana, ja myös muulloin jos 
tarvetta ilmenee. Yhtiön asiakaskentässä tapahtuvien nopeiden muutosten vuoksi liikearvojen 
alaskirjausriskistä on kasvanut lyhyen aikavälin asiakaskysynnän heikkenemisen vuoksi. Vuoden 
2012 aikana yhtiö tulee arvioimaan liikearvojen alaskirjaustarvetta vuosineljänneksittäin.  
 
Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko 
yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen 
tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät 
markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön 
käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla 
rahoittajien kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Ixonosilla on normaalin 
toimintansa vaatimat kassavarat käytössään. 
 
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA 
 
Ixonos tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Meneillään olevan 
muutosprosessin johdosta yhtiö antaa kasvuun liittyvän pitkän aikavälin tavoitteen myöhemmin 
tämän vuoden aikana. 
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Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos keskittyy strategiassaan tuote-, ratkaisu- ja 
palveluliiketoimintansa laajentamiseen uusiin asiakkuuksiin ja uusille asiakastoimialoille. 
 
Mobiiliteknologioita ja langatonta tiedonsiirtoa hyödynnetään jatkossa matka- ja 
älypuhelinteollisuuden sekä tietokoneiden ohella myös autoteollisuudessa, kodin viihde-
elektroniikassa ja kodinkoneissa. Näitä Internetiin ja toisiinsa langattomassa yhteydessä olevia 
laitteita kutsutaan “Connected Devices” -laitteiksi ja niiden tuotekehityspalvelumarkkinan uskotaan 
lähivuosina kasvavan hyvin voimakkaasti. 
 
Connected Devices -laitteiden yleistyminen synnyttää kasvavan markkinan korkealuokkaiseen 
käyttökokemukseen perustuville pilvipalveluille ja mobiiliapplikaatioille. Laitteiden aina päällä oleva 
langaton verkkoyhteys mahdollistaa pilvipalveluiden ja applikaatioiden hyödyntämisen ajasta ja 
paikasta riippumatta. Palvelut ja applikaatiot laajentavat laitteiden ominaisuuksia ja tuottavat uusia 
palveluita ja toiminnallisuuksia sekä kuluttajamarkkinoille että yritys- ja viranomaiskäyttöön. Palvelut 
ja applikaatiot on suunniteltava toimimaan monikanavaisessa ympäristössä käyttäjälähtöisesti: niiden 
on toimittava lukemattomilla eri laitteilla, teknologia- ja ohjelmistoalustasta ja käyttöliittymästä ja -
tavasta riippumatta. 
 
Ixonos asemoituu yhdeksi globaalisti merkittäväksi verkottuneen elämän mahdollistajaksi. 
Kehitämme langattomia teknologioita, Connected Devices -laitteita sekä monikanavaisia 
pilvipalveluita ja mobiiliapplikaatioita. Tavoitteenamme on edistää asiakasyritystemme kilpailukykyä 
mahdollistamalla näiden laitteiden ja palveluiden ensiluokkainen käytettävyys, kustannustehokas 
kehitys ja nopea markkinoille tuonti. 
 
Ixonosin asiakaslupaus sekä kilpailuetu perustuvat asiakkaan brandia tukeviin 
käyttökokemusinnovaatioihin sekä tuotepohjaisiin, asiakaskohtaisesti räätälöitäviin 
teknologiaratkaisuihin. Laite- ja ohjelmistoalustojen tuotteistaminen ja Open Source -teknologioiden 
hyödyntäminen mahdollistavat asiakkaiden laitteiden, palveluiden ja applikaatioiden 
kustannustehokkaan kehityksen ja nopean markkinoille tuonnin. 
 
Connected Devices -markkinassa työskentelemme älypuhelinvalmistajien ohella 
teknologiatoimittajien, teleoperaattoreiden, viihde-elektroniikan valmistajien, autoteollisuuden, 
kodinkoneteollisuuden sekä puolustus- ja turvateollisuuden toimijoiden kanssa. 
 
Pilvipalveluiden ja applikaatioiden markkinassa toimimme mediayhtiöiden, teleoperaattoreiden, 
palvelualojen yritysten, julkisen hallinnon sekä globaalien kuluttajabrandien kanssa. 
 
Ixonosin keskeisiä vahvuuksia ovat: 
- laitteet ja palvelut kattava käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu, 
- langattomien teknologioiden ja mobiiliohjelmistojen teknologia-alusta- ja 

käyttöjärjestelmäriippumaton kehittäminen, 
- mobiililaitteiden elektroniikka- ja mekaniikkasuunnittelu, 
- huippuluokan mobiililaboratorio ja kattavat testauspalvelut, 
- Open Source –pohjainen järjestelmäkehitys ja pilvipalvelut, 
- palvelukeskusten ja myyntitoimistojen globaali verkosto. 

 
 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Gartnerin tutkimusten mukaan maailmanlaajuisten matka- ja älypuhelimien sekä muiden 
mobiililaitteiden tuotekehityspalveluiden markkinoiden odotetaan edelleen kasvavan voimakkaasti ja 
langattomien yhteyksien odotetaan laajenevan yhä uusille käyttö- ja toimialueille. Langattomien 
yhteyksien käytön laajentumisen odotetaan tuovan kysyntää Ixonosin kaltaisten suunnittelutalojen 
palveluille. Market-Vision mukaan Suomen ICT-markkinat kasvavat noin 4 prosentin vuosivauhdilla, 
mikä on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa. 
 
Ixonos jatkaa strategiansa mukaisesti asiakaskuntansa laajentamista vahvistamalla tuote-, ratkaisu- 
ja palvelumyyntiä teknologiatoimittajille, mobiililaite- ja viihde-elektroniikkavalmistajille, 
autoteollisuudelle sekä muille kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Toimintojaan tehostamalla 
yhtiö pyrkii ylläpitämään positiivista kassavirtaa ja mahdollisimman hyvää kannattavuutta. 
 
Tehostetusta uusasiakashankinnasta ja myynnistä huolimatta yhtiön liiketoiminnan volyymin 
ennakoidaan kuluvan vuoden aikana laskevan MeeGo- ja Symbian-ohjelmistokehityspalveluiden 
kysynnän heikentyessä merkittävästi. Yhtiön vuoden 2012 liikevaihdon ennustetaan jäävän selvästi 



   11 (17)

edellisvuotta alhaisemmaksi, mutta ylittävän 60 miljoonaa euroa. Liikevoiton odotetaan olevan 
positiivisen ennen mahdollisia kertaluontoisia eriä. Yhtiö tarkentaa näkymiään vuoden aikana, kun 
näkyvyys loppuvuodelle paranee. Yhtiön ensimmäisen neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan 
merkittävästi negatiivisen. 
 
 
SEURAAVAT KATSAUKSET 
 
Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012 julkaistaan 27.4.2012 
 
IXONOS OYJ 
Hallitus 
 
Lisätietoja antaa: 
Ixonos Oyj 
toimitusjohtaja Kari Happonen, puh. 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com 
talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com  
 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
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IXONOS-KONSERNI 
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–31.12.2011 
 
Laatimisperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen 
vuositilinpäätöksen 31.12.2010 laatimisperiaatteita. 1.1.2011 voimaan tulleilla IFRS-standardien 
muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin johdolta sellaisten 
arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä 
tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöstiedotteen 
julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa 
tehdyistä arvioista ja oletuksista. 
 
Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki 
konserniyhtiöt ja yhtiön johdon omistama Ixonos Management Investment Oy. Alkuperäinen 
tilinpäätöstiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tilinpäätöstiedote on käännös 
alkuperäisestä. 
 
Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa 
esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 
 
 
 

1.1.–
31.12.2011

1.1.–
31.12.2010

Muutos 
% 

1.10.–
31.12.2011 

1.10.–
31.12.2010 

Liikevaihto 81 408 84 944 -4,2 19 537 23 157 
Liiketoiminnan kulut -79 472 -79 613 -0,2 -19 535 -21 288 
LIIKEVOITTO 1 937 5 331 -63,7 3 1 869 
Rahoitustuotot ja 
kulut 

-528 -781 -32,4 -152 -153 

Tulos ennen veroja 1 409 4 550 -69,0 -149 1 716 
Tuloverot  -478 -1 292 -63,0 21 -498 
TILIKAUDEN TULOS 931 3 258 -71,4 -128 1 218 
Jakautuminen  
Emoyhtiön omistajille 955 3 262 -70,7   
Määräysvallattomille 
omistajille 

-24 -4 -455,9   

 
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 
 
Tilikauden tulos 931 3 258 -71,4 -128 1 218 
Muut laajan 
tuloslaskelman erät  

     

Muuntoeron muutos 58 40 44,0 33 29 
TILIKAUDEN 
LAAJA TULOS  

988 3 298 -70,0 -95 1 247 

 
KONSERNIN TASE, 1000 EUR 
 
VARAT 31.12.2011 31.12.2010 
PITKÄAIKAISET VARAT   
Liikearvo  23 647 23 647 
Muut aineettomat hyödykkeet 5 138 5 580 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 391 4 210 
Laskennalliset verosaamiset 27 108 
Myytävissä olevat sijoitukset 110 110 
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PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 32 314 33 655
LYHYTAIKAISET VARAT   
Myyntisaamiset ja muut saamiset 19 190 21 811 
Rahavarat 1 466 1 226 
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 20 657 23 037
VARAT YHTEENSÄ 52 970 56 693
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2011 31.12.2010 
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma 585 585 
Ylikurssirahasto 219 219 
Sij. vapaan oman pääoman rahasto 20 313 20 343 
Ed. tilikausien voitto 7 177 3 824 
Tilikauden voitto 955 3 262 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 29 248 28 234
Määräysvallattomien omistajien osuus 200 224 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 29 448 28 457
VELAT   
Pitkäaikaiset velat 4 400 7 934 
Lyhytaikaiset velat 19 122 20 301 
VELAT YHTEENSÄ 23 522 28 235
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 52 970 56 693
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 
 
A: Osakepääoma 
B: Ylikurssirahasto 
C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 
D: Omat osakkeet 
E: Muuntoero 
F: Kertyneet voittovarat 
G: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 
H: Määräysvallattomien omistajien osuus 
I:  Oma pääoma yhteensä 
 
 A B C 

 
D E F G H I 

 

Oma pääoma 
1.1.2010 

373 219 14 808 0 -11 3 789 19 177  19 177 

Tilikauden tulos      3 262 3 262 -4 3 258 
Muut laajan 
tuloksen erät: 

         

Muuntoeron 
muutos 

    40  40  40 

Tapahtumat 
osakkeen-
omistajien 
kanssa: 

         

Uusmerkintä 213  5 534 1 141   6 888  6 888 
Osakeperus-
teinen 
palkitseminen 

     7 7  7 

Johdon 
kannustinjärjest
elmä 

   -1 141   -1 141 228 -913 

Oma pääoma 
31.12.2010 

585 219 20 343 0 29 7 058 28 234 224 28 457 

          
Oma pääoma 
1.1.2011 

585 219 20 343 0 29 7 058 28 234 224 28 457 

Tilikauden tulos      955 955 -24 931 
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Muut laajan 
tuloksen erät: 

         

Muuntoeron 
muutos 

    58  58  58 

Tapahtumat 
osakkeen-
omistajien 
kanssa: 

         

Oman pääoman 
hankintakulut 

  -30    -30  -30 

Osakeperus-
teinen 
palkitseminen 

     33 33  33 

Oma pääoma 
31.12.2011 

585 219 20 313 0 86 7 090 29 248 200 29 448 

          
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 
 
 1.1.– 

31.12.2011 
1.1.– 
31.12.2010 

Liiketoiminnan rahavirta   
Tilikauden voitto 931 3 258 

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut   

Tuloverot 478 1 292 

Poistot ja arvonalentumiset 4 209 3 407 

Rahoitustuotot ja -kulut 528 781 

Muut oikaisut -36 -14 
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta 6 110 8 724
Käyttöpääoman muutos 196 -2 077 

Saadut korot 10 4 

Maksetut korot -599 -875 

Maksetut verot -606 -1 076 
Liiketoiminnan nettorahavirta 5 110 4 700
Investointien rahavirta   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 207 -2 545 

Saadut osingot 8 4 
Tytäryhtiöiden hankinta 0 -1 052 

Investointien nettorahavirta -2 199 -3 594 

Nettorahavirta ennen rahoitusta 2 911 1 106

Rahoituksen rahavirta   

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -2 825 -2 872 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 548 223 

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -1 391 -5 353 

Osakemerkinnöistä saadut maksut 0 5 845 

Oman pääoman hankintakulut -30 0 

Rahoituksen nettorahavirta -2 699 -2 158 

Rahavarojen muutos 240 -1 052 

Rahavarat kauden alussa 1 226 2 278 

Rahavarat kauden lopussa 1 466 1 226 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR 
 
 Q4/2011

1.10. – 
31.12.11

Q3/2011
1.7.–        
30.9.11 

Q2/2011
1.4.–        
30.6.11 

Q1/2011 
1.1.–        
31.3.11 

Q4/2010
1.10.–        
31.12.10    

Liikevaihto 19 537 18 916 21 817 21 138 23 157 
Liiketoiminnan kulut -19 535 -18 088 -21 179 20 768 -21 288 
LIIKEVOITTO 3 829 638 369 1 869 
Rahoitustuotot ja -kulut -152 -167 -157 -52 -153 
Tulos ennen veroja -149 661 481 318 1 716 
Tuloverot 21 407 -140 -107 -498 
VERTAILUJAKSON TULOS -128 414 340 211 1 218 
 
SEGMENTTIRAPORTOINTI 
 
 1.1.– 31.12.2011 1.1.–31.12.2010 
Liikevaihto segmenteittäin   
  Mobile Solutions 68 881 71 160 
  Business Solutions 14 410 15 475 
  Eliminoinnit -1 882 -1 691 
Liikevaihto yhteensä 81 408 84 944 
   
Liikevoitto segmenteittäin   
  Mobile Solutions 5 333 8 891 
  Business Solutions -501 -838 
  Konsernihallinnon kulut -2 895 -2 722 
Liikevoitto yhteensä 1 937 5 331 
Liikevoitto liikevaihdosta, % 2,4 6,3 
Rahoitustuotot ja -kulut -528 -781 
Voitto ennen veroja 1 409 4 550 
Tuloverot -478 -1 292 
TILIKAUDEN VOITTO 931 3 258 
   
Varat segmenteittäin   
  Mobile Solutions 34 122 36 589 
  Business Solutions 13 229 13 252 
  Muut 5 619 6 851 
Varat yhteensä 52 970 56 693 
 
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR 
 
 Liikearvo  Aineettomat

hyödykkeet 
Aineelliset 
käyttö- 
omaisuus- 
hyödykkeet 
 

Myytävissä 
olevat 
sijoitukset 
 

Yht. 

Kirjanpitoarvo 
1.1.2010 

22 826 5 061 3 942 110 31 939 

Lisäykset  2 518  1 688  4 205 
Lisäykset yrityskaupoista 821    821 
Vähennykset   -11  -11 
Tilikauden poistot  -1 998 -1 409  -3 407 
Kirjanpitoarvo 
31.12.2010 

23 647 5 580 4 210 110 33 547 

      
Kirjanpitoarvo 
1.1.2011 

23 647 5 580 4 210 110 33 547 

Lisäykset  2 267 672  2 940 
Valuuttakurssimuutokset  6 20  25 
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Vähennykset ja siirrot  -74 57  -17 
Tilikauden poistot  -2 640 -1 569  -4 209 
Kirjanpitoarvo 
31.12.2011 

23 647 5 138 3 391 110 32 286 

 
TUNNUSLUKUJA 
 
 1.1.–

31.12.2011 
1.1.– 
31.12.2010 

Tulos/osake, EUR laimennettu 0,06 0,25 
Tulos/osake, EUR 0,06 0,25 
Oma pääoma/osake, EUR  1,94 1,87 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu 0,34 0,36 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 14,1 
Oman pääoman tuotto, % 3,2 13,7 
Liikevoitto/liikevaihto, % 2,4 6,3 
Net gearing, % 27,5 36,6 
Omavaraisuusaste, % 55,6 50,2 
 
MUITA TIETOJA 
 
 1.1.– 

31.12.2011 
1.1.– 
31.12.2010 

HENKILÖSTÖ  
  Henkilöstö keskimäärin 1 118 1 120 
  Henkilöstö kauden lopussa 1 031 1 138 
   
VASTUUT, TEUR 31.12.2011 31.12.2010 
Omista sitoumuksista annetut vakuudet   
  Yrityskiinnitykset 19 900 9 900 
   
Leasing- ja muut vuokravastuut   
  Erääntyy 1 vuoden kuluessa 5 665 4 620 
  Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 3 403 5 690 
  Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 
Yhteensä 9 068 10 310 
   
Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo   
  Erääntyy 1 vuoden kuluessa 2 000 0 
  Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 2 986 4 893
  Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0 
Yhteensä 4 986 4 893 
Käypä arvo -23 -54 
 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 
 
Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin  
 
Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 
 
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä 
tilinpäätöspäivänä 
 
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =   
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /  
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin) x 100 
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Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma (keskimäärin) x 100 
 
Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma x 100 
 
 


