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Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–31.12.2012
MUUTOKSEN VUOSI TAKANA, UUDISTUMINEN JATKUU VUONNA 2013

Tilikausi lyhyesti:
-

Tilikauden liikevaihto oli 56,9 MEUR (2011: 81,4 MEUR), liikevaihdon muutos oli -30,2
prosenttia.
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -9,3 MEUR (2011: 1,9 MEUR), mikä oli -16,4
prosenttia liikevaihdosta.
Liikearvon alaskirjaus 11,2 MEUR.
Uudelleenjärjestelystä johtuvat kertaluonteiset erät 3,8 MEUR.
Liiketulos oli -24,3 MEUR (2011: 1,9 MEUR), -42,8 prosenttia liikevaihdosta.
Nettotulos oli -21,9 MEUR (2011: 0,9 MEUR), -38,6 prosenttia liikevaihdosta.
Tulos per osake oli -1,46 euroa (2011: 0,06 euroa).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,0 MEUR (2011: 5,1 MEUR).

Neljäs vuosineljännes 2012 lyhyesti:
-

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 12,8 MEUR (2011: 19,5 MEUR), liikevaihdon
muutos oli -34,6 prosenttia.
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä oli -2,1 MEUR (2011: 3 tEUR), -16,5 prosenttia
liikevaihdosta.
Liikearvon alaskirjaus 2,0 MEUR
Uudelleenjärjestelystä johtuvat kertaluontoiset erät olivat 1,2 MEUR
Liiketulos oli -5,3 MEUR (2011: 3 tEUR)
Nettotulos oli -4,4 MEUR (2011: -0,1 MEUR), -34,5 prosenttia liikevaihdosta.
Tulos per osake oli -0,29 euroa (2011: -0,01 euroa).

Tulevaisuuden näkymät lyhyesti:
-

Yhtiö arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan 40 – 50 MEUR. Koko vuoden käyttökatteen
arvioidaan olevan positiivisen ja toisen vuosipuoliskon liiketuloksen odotetaan olevan
ensimmäistä parempi.

Toimitusjohtaja Esa Harju:
”Ixonos on läpikäynyt poikkeuksellisen vaikeaa murrosvaihetta vuoden 2012 aikana, joka käynnistyi
yhtiön suurimman asiakkaan strategiamuutoksesta 2011, ja kiihtyi kesällä 2012 asiakkaan
lakkautettua lisää merkittäviä kehitysprojekteja.
Toimittamiemme Symbian ja MeeGo mobiilikäyttöjärjestelmien ja –ohjelmistojen kehityspalveluiden
kysyntä on vuoden 2012 aikana hävinnyt, ja olemme aktiivisesti suunnanneet kyvykkyyksiämme ja
tarjontaamme uusille teknologia-alueille. Uusissa mobiililaite ja –ohjelmisto asiakkuuksissa olemme
siirtyneet työskentelemään iOS, Android, Windows Phone, Tizen ja WebOS alustoilla. Ixonos on ollut
myös aktiivinen HTML5-teknologialla toteutetuissa ns. cross-platform applikaatioissa jotka toimivat
useissa käyttöjärjestelmissä. Olemme onnistuneet rakentamaan maailmanluokan kyvykkyyden
toimimaan kaikilla uusilla alustoilla ja teknologioilla.
Olemme uuden strategiamme mukaisesti hakeneet liiketoiminnan uutta kasvua uusista
asiakkuuksista. Olemmekin onnistuneet hankkimaan merkittäviä uusia asiakkuuksia vuoden 2012
aikana, ja sen johdosta liiketoiminta jakautuu vuoden 2012 lopussa huomattavasti vuotta
aikaisempaa tasaisemmin. Merkittäviin nykyisiin asiakkaisiimme kuuluvat mm. Samsung, Sony, Intel,
HP, Huawei, Qualcomm, Polycom, Vodafone, Yamaha, BBC, ESPN, National Heath Service,
Stockmann, Suomen Valtiovarainministeriö.
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Olemme myös tiivistäneet Connected Devices, Online Solutions ja User Experience Design —
palvelualueiden ratkaisu- ja palvelutarjontaa erityisesti tietoliikenneteollisuuden, autoteollisuuden ja
media-alan asiakaskunnan tarpeisiin.
Uudet asiakkuudet eivät kuitenkaan ole kyenneet korvaamaan menetetyn Symbian ja MeeGo
kehitystyön volyymiä. Kilpailukykymme turvaamiseksi olemme muutosprosessissa joutuneet
sopeuttamaan kapasiteettiamme laskenutta liikevaihtoa vastaavaksi. Vuoden aikana kotimaan
henkilöstö on vähentynyt 199 työntekijällä ja ulkomaantoimipisteissä Virossa, Slovakiassa ja
Kiinassa 222 henkilöllä. Vuoden 2012 lopussa konsernissa oli 610 työntekijää.
Olemme lisäksi toteuttaneet monia muita säästötoimia konsernin kulurakenteen sopeuttamiseksi
muutokseen. Muutokseen liittyen kirjasimme vuoden aikana kertaluontoisena kuluna noin 3,8
miljoonaa euroa koostuen ylimääräisten toimitilojen tulevista vuokrista, tulevista irtisanomisajan
palkoista sekä joidenkin tuotekehitysaktivointien kulukirjauksista. Lisäksi olemme tehneet merkittäviä
liikearvon alaskirjauksia vuoden 2012 aikana.
Muutosprosessimme jatkuu vuonna 2013. Tulemme erityisesti keskittymään talouden
vakauttamiseen monin toimenpitein, sekä liikevaihdon stabilointiin asiakaspohjaa
laajentamalla ja nykyisiä asiakkuuksia vahvistamalla. Kulujen edelleen karsiminen ja tehokkuuden
lisääminen rakenteellisten muutosten kautta tullaan viemään seuraavan vaiheeseen jo alkuvuoden
2013 aikana. Kaiken ytimessä on pyrkimys kannattavuuden ja positiivisen kassavirran
palauttamiseen.
Globaali langattomien laitteiden ja niillä käytettävien monikanavaisten online-palveluiden markkina
on edelleen merkittävässä kasvussa. Samoin sulautetut järjestelmät ovat siirtymässä yhä kiihtyvällä
vauhdilla Android- ja Linux-pohjaisiksi, jolloin osaamisellemme on käyttöä yhä useammissa
teollisuusvertikaaleissa. Uskomme, että korkealuokkaiset, erinomaisen käyttökokemuksen tarjoavat
ratkaisujemme luovat meille vahvan pohjan voittaa uusia asiakkuuksiamme ja rakentaa kasvua
tulevina vuosina.
Tärkeä kehitys tuotestrategiassamme vuodelle 2013 on laajempien palvelukokonaisuuksien
entistäkin aktiivisempi markkinointi ja toteuttaminen. Olemme jo vuoden 2012 aikana alkaneet
profiloitua yhä enemmän täyden palvelun talona, joka yhdistää korkealuokkaisen suunnittelun
syvälliseen teknologiaosaamiseen, tarjoten näin ollen asiakkaillemme täyden paketin yhdeltä
toimittajalta. Lupaamme asiakkaillemme toimittavamme sen minkä yhdessä heidän kanssaan
suunnittelemme. Olemme tämän perusteella päivittäneet Ixonoksen arvolupaukseksi Dream, Design,
Deliver, ja se on saanut myönteisen vastaanoton asiakkailtamme. Vuoden 2012 aikana olemme
tehneet paljon töitä tämän vaativan lupauksen lunastamiseksi sovituissa asiakastoimituksissa ja eri
palvelualueidemme yhteistyö on tiivistynyt merkittävästi. Tarjoamalla kaikki ratkaisun vaiheet
suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen ja sen ylläpitoon, pystymme hyödyntämään kilpailuetuna
luotettavuuden ohella huomattavaa nopeutta ja notkeutta. Ixonosilla on tähän ainutlaatuiset
edellytykset.
Ixonosin osaamiselle on kysyntää useilla toimialoilla. Laajentuva asiakaspohja rakentaa pohjaa
tulevaisuudelle. Vuodesta 2013 on tulossa työntäyteinen ja haastava, mutta uskomme sen vievän
muutosprosessiamme oikeaan suuntaan ja merkittävästi eteenpäin.”
LIIKETOIMINTA
Ixonos on luova mobiili- ja online-ratkaisujen design-talo ja toteuttaja. Kehitämme päätelaitteissa ja
mobiilipalveluissa käytettäviä teknologioita, ohjelmistoja ja ratkaisuja. Suunnittelemme yhdessä
asiakasyritystemme kanssa tuotteita ja palveluita, jotka tuottavat loppukäyttäjille ylivertaisia
käyttökokemuksia. Parannamme lisäksi asiakasyritystemme kilpailukykyä lyhentämällä laitteiden ja
palveluiden markkinoilletuontiaikaa. Strategiamme on asemoitua mobiili- ja online-teollisuuden
johtavien innovaattoreiden strategiseksi kumppaniksi.
Toimipisteemme sijaitsevat Suomessa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa,
Virossa, Etelä-Koreassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Connected Devices -palvelualueeseen kuuluvat mobiililaitteiden tuotekehityksen tuotteet ja palvelut:
-

Mobiiliohjelmistojen kehityksen ja -järjestelmäintegroinnin asiantuntijapalvelut
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-

Testauspalveluita laitteille ja ohjelmistoille (web-sivustot, Android-ohjelmat), joita tarjotaan
myös erillisinä yrityksille jotka ovat teettäneet kehitystyön muualla

-

Ixonos Smartphone Platform™: Tehokkaille piirisarjoille, korkealuokkaisille komponenteille ja
3D-käyttöliittymälle suunniteltu laitealusta.

-

Ixonos Smartphone Reference Design: Ixonosin laitealustalle toteutettu Qualcomm
Snapdragon -piirisarjalla ja Android Ice Cream Sandwich -käyttöjärjestelmällä varustettu
referenssipuhelin.

-

Ixonos IVI Connect™: Ohjelmistotuote integroi auton informaatio- ja viihdejärjestelmät
käyttäjän mobiililaitteisiin ja pilvipalveluihin; tukee sekä MirrorLink -standardia että iOS- ja
Android-laitteita.

-

Device Design Services: Laitekehityspalvelut konseptoinnista valmistukseen ja ylläpitoon
kattavat HW-, elektroniikka-, mekaniikka- ja ohjelmistosuunnittelun, tuotannon ja testauksen.

Palvelualueen asiakaskunta koostuu kansainvälisillä markkinoilla toimivista langattomien
teknologioiden toimittajista, mobiililaitevalmistajista, teleoperaattoreista, autoteollisuuden yrityksistä
sekä viihde-elektroniikkavalmistajista. Asiakkaita ovat muun muassa Bang&Olufsen, Cassidian,
Cargotec, Hewlett-Packard, Huawei, Intel, Nokia, Polycom, Qualcomm, Renesas, Broadcom,
Volkswagen, Pioneer, Firstbeat, Polar, Samsung ja Vodafone. Testauspalveluita myydään myös
suomalaisille asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää huippulaboratorioidemme läheisyyden.

Online Solutions -palvelualueeseen kuuluvat globaalit pilvipalveluiden ja mobiiliapplikaatioiden
kehittämisen tuotteet ja palvelut:
-

Online-palveluiden järjestelmäintegraatio- ja asiantuntijapalvelut

-

Ixonos Elastic Cloud™: Red Hat -sertifioitu, skaalautuva ja turvallinen yrityspilviratkaisu, joka
on kehitetty erityisesti tuotekehityksen ja sähköisten palveluiden alustaksi.

-

Ixonos App Agency™: Tarjoaa palvelut mobiililiiketoiminnan konsultoinnista applikaatioiden
tuotantoon, käyttöönottoon, ylläpitoon ja analyysitoimintoihin, kaikilla mobiilialustoilla.

-

Ixonos Experience Store™: Sähköinen kauppa-alusta joka toimii sekä digitaalisten että
fyysisten tuotteiden markkinointi- ja myyntikanavana.

-

Ixonos Media Spark™: Kokoelma palveluita ja tuotekomponentteja jotka auttavat media-alan
yrityksiä kohtaamaan digitalisaation haasteita.

Suomessa Online Solutions -palvelualueen tarjontaa täydentävät sähköisen asioinnin sekä
palveluliiketoiminnan online-ratkaisut:
-

-

Ixonos City Online™: Pilvipalvelu, joka mahdollistaa kunnallisten asiointipalveluiden nopean,
vakioidun ja kustannustehokkaan kehittämisen ja käyttöönoton.
Sähköisen asioinnin ja palveluliiketoiminnan järjestelmäintegraatio- ja asiantuntijapalvelut.

Palvelualueen asiakaskunta koostuu kustannus-, viestintä-, telekommunikaatio- ja palvelualojen
yrityksistä sekä suomalaisista julkishallinnon organisaatioista. Asiakkaita ovat muun muassa
National Geographic, MBC, Al-Jazeera, BBC, eBay India, Evri, eZ Systems, Groupon, Hotels.com,
National Health Service UK, Nokia, Nokia Siemens Networks, Procter & Gamble ja Time Out.
Kotimaisia asiakkaita ovat muun muassa Dimcos, Elisa, Fonecta, Kone, Kuntien Tiera, Numpac, OPPohjola, Oulun, Tampereen, Lahden sekä Turun kaupungistTelia-Sonera, Neste-Oil, SanomaPro
sekä Valtiovarainministeriö.
User Experience Design –palvelualueeseen kuuluvat asiakasyrityksen brändia tukevien
kokonaisvaltaisten käyttökokemuksien konseptointi- ja toteutuspalvelut sekä langattomien laitteiden,
monikanavaisten online-palveluiden ja mobiiliapplikaatioiden käyttöliittymätuotteet ja –palvelut:
-

Palvelumuotoilun (Service Design), käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelun ja
implementoinnin asiantuntijapalvelut.
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-

Ixonos 3D Engine™: Käyttöliittymäalusta, joka mahdollistaa asiakaskohtaisesti sovitettujen
3D-käyttöliittymien kehittämisen kaikenkokoisiin ja -muotoisiin laitteisiin, alustasta ja
piirisarjasta riippumatta.

-

Ixonos Super App™: Seuraavan sukupolven applikaatioalusta yhdistää saumattomasti ja
käyttäjäystävällisesti verkkosisältöjä ja toiminnallisuuksia useista eri online-palveluista ja
integroi ne sosiaalisiin verkkopalveluihin.

Palvelualueen asiakkaita ovat muun muassa BBC, ESPN, Intel, National Geographic Society, MBC Middle East Broadcasting Company, Nokia, Samsung, Scanlife, Sony, Turner Broadcasting,
Vodafone ja Yamaha.
Yhä useammat asiakkaat käytttävät asiakaslupauksemme arvoa ja palvelualueidemme asiantuntijat
ja ratkaisut muodostavat yhdessä toimitettavan kokonaisuuden.

MUUTOKSET SEGMENTTIRAPORTOINNISSA
Ixonos raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä vuoden 2012 alusta alkaen. Raportoitava
segmentti koostuu edellä kuvatuista kolmesta palvelualueesta: Connected Devices, Online Solutions
ja User Experience Design. Palvelualueiden tuote- ja palvelutarjonta muodostaa yhtiön langattomien
laitteiden, online-palveluiden sekä mobiiliapplikaatioiden tuotekehitykseen erikoistuvan
ydinliiketoiminnan.
LIIKEVAIHTO
Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 56,9 MEUR (2011: 81,4 MEUR), mikä on 30,2 prosenttia
vähemmän kuin edellisvuonna.
Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 12,8 MEUR (2011: 19,5 MEUR), mikä on 34,6
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
TULOS
Konsernin liikevoitto ennen liikearvon alaskirjausta ja kertaluontoisia eriä oli -9,3 MEUR (2011: 1,9
MEUR) ja tulos ennen veroja -25,0 MEUR (2011: 1,4 MEUR). Tilikauden tulos oli -21,9 MEUR (2011:
0,9 MEUR). Tulos per osake oli -1,46 euroa (2011: 0,06 EUR). Liiketoiminnan rahavirta/osake oli 0,07 euroa (2011: 0,34).
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketulos oli -5,3 MEUR (2011: 3 tEUR) ja tulos ennen veroja -5,6
MEUR (2011: -0,1 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -4,4 MEUR (2011: -0,1 MEUR).
Neljännen vuosineljänneksen tulos per osake laimennettuna oli -0,29 euroa (2011: -0,01 euroa).
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta/osake laimennettuna oli 0,04 euroa (2011:
0,22). Viimeisen neljänneksen liikevoitto ja käyttökate jäivät negatiivisiksi. Tähän vaikuttivat osaltaan
mm. liikearvon ja pitkävaikutteisten aineettomien hyödykkeiden kertaluontoiset alaskirjaukset sekä
irtisanomisista ja rakenteen yksinkertaistamisesta johtuneet sopeuttamiskulut, yhteensä n. 3,2
MEUR.
PÄÄOMAN TUOTTO
Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli -119,0 prosenttia (2011: 3,2) ja sijoitetun pääoman tuotto
(ROI) oli -81,6 prosenttia (2011: 5,4).
INVESTOINNIT
Investoinnit tilikauden aikana olivat 3,2 MEUR (2011 : 2,9 MEUR). Investoinnit kohdistuivat
suurimmaksi osaksi Cloud and Hosting palvelujen kehittämiseen laiteinvestointeina sekä uusien
tuotealustojen ja ratkaisujen tuotekehitysmenoihin 0,9 MEUR (2011 : 1,1 MEUR).
TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 33,3 MEUR (2011: 53,0 MEUR). Oma pääoma oli 7,5 MEUR (2011: 29,4
MEUR). Omavaraisuusaste oli 22,5 prosenttia (2011: 55,6). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden
lopussa 0,5 MEUR (2011: 1,5 MEUR).
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Yhtiön taseessa oli katsauskauden lopussa 10,4 MEUR (2011: 7,3 MEUR) pankkilainoja sisältäen
käytössä olevat pankkitililimiitit.
Yhtiö ilmoitti lokakuussa allekirjoittaneensa sopimuksen yhtiön korollisten velkojen maturiteettien
muuttamisesta sekä lisärahoituksesta. Sopimuksen mukaan rahoittajat myönsivät Ixonosille 3
miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisen lainan. Lisäksi maturiteetiltaan lyhytaikaista 3,5
miljoonan euron rahoitusta konvertoitiin viisivuotiseksi lainaksi. Kokonaisuudessaan noin 6,5
miljoonan euron rahoituspaketille sovittiin viisivuotinen lainaohjelma, jossa ensimmäinen vuosi on
lyhennysvapaa. Pankkilainoihin liittyy rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön
omavaraisuusasteeseen ja korollisten pankkilainojen ja rullaavan 12 kuukauden käyttökatteen
suhteeseen.
31.12.2012 tilanteessa yhtiö ei täyttänyt rahoituskovenanttien ehtoja. Tämän johdosta pitkäaikaiset
rahoituslainat on esitetty tilinpäätöksessä IFRS-sääntöjen mukaisesti lyhytaikaisina. Yhtiö on
kuitenkin saanut vapauttavat kovenanttilausumat rahoittajiltaan seuraavan 6-12 kuukauden ajalle.
Yhtenä toimenpiteenä tase- ja rahoitusaseman parantamiseksi käynnistettiin valmistelut osakeannin
toteuttamiseksi. Anti toteutui onnistuneesti tammi-helmikuun 2013 aikana.
LIIKEARVOT
Konsernin tasessa oli 31.12.2012 liikearvoa 12,4 miljoonaa euroa, mikä on 11,2 miljoonaa euroa
vähemmän kuin tilikauden 2011 lopussa. Liikearvoa ovat pienentäneet maalis- ja joulukuussa tehdyt
liikearvojen alaskirjaukset.
Yhtiö arvioi helmikuussa julkaisemassaan tilinpäätöstiedotteessa riskin liikearvon alaskirjaukselle
kasvaneen merkittävästi. Yhtiö totesi silloin, että jos yhtiön arviot kuluvan vuoden kehityksestä ja
toiminnan tehostamisesta eivät toteudu, joutuu yhtiö mahdollisesti alaskirjaamaan liikearvoa. Yhtiö
suoritti konsernin uusille kassavirtaa tuottaville palvelualueille jaettujen liikearvojen
arvonalennustestin maaliskuun lopussa. Arviot yhtiön liikevaihdon ja tuloksen määrästä täsmentyivät
edellisen vuoden vaihteen arvioita heikommiksi, mistä johtuen yhtiö kirjasi alas ensimmäisellä
kvartaalilla liikearvoa 9,2 miljoonaa euroa.
Joulukuussa yhtiön päätti alaskirjata liikearvoa 2 miljoonaa euroa. Alaskirjaus johtui ennakoitua
hitaammasta toipumisesta vuosien 2011 ja 2012 aikana tapahtuneesta markkinamuutoksesta ja tätä
kautta lähiajan kannattavuusnäkymien heikkenemisestä.
RAHAVIRTA
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -1,0 MEUR (2011: 5,1 MEUR). Myyntisaamisten
kiertoajan lyhentämiseksi yhtiö oli 31.12.2012 mennessä myynyt myyntisaamisia yhteensä 2,3
MEUR (2011: 3,0 MEUR).
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön määrä oli tilikauden aikana keskimäärin 824 (2011: 1 118) ja kauden lopussa 610 (2011:
1 031). Yhtiön henkilöstömäärä väheni sekä Suomessa että ulkomailla. Tilikauden lopussa konsernin
henkilöstöstä 410 henkeä (2011: 609) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 200 henkeä (2011: 422)
konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Vuoden neljännen neljänneksen aikana yhtiön henkilöstön määrä
väheni 73 henkilöllä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vaihto ja kurssi
Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,20 euroa (2011: 2,79 euroa), alin 0,47 euroa (2011: 0,66
euroa) ja päätöskurssi 31.12.2012 oli 0,48 euroa (2011: 0,80 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 0,87
euroa (2011: 1,30 euroa). Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 3.661.398 kappaletta (2011:
7.065.258 kappaletta), mikä vastaa 24,2 prosenttia (2011: 46,8 prosenttia) osakkeiden lukumäärästä
tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2012 oli 7.249.192
euroa (2011: 12.081.987 euroa).
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Yhtiö tiedotti 21.12.2012 valmistelevansa nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen

perustuvaa enintään 4,3 miljoonan euron osakeantia. Anti toteutettiin onnistuneesti tammihelmikuun 2013 aikana.
Osakepääoma
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa ja lopussa 585.394,16 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 15.102.484 kappaletta.
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-oikeuden
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 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.
Optio-oikeuksia on allokoitu IV/A sarjaan yhteensä 410.000 kappaletta, jotka on annettu
konserniyhtiöiden henkilöstölle optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.
Osakkeenomistajat
Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2012 oli 2 988 (2011: 3 201). Yksityishenkilöt omistivat 55,5
prosenttia (2011: 56,6 prosenttia) ja yhteisöt 44,5 prosenttia (2011: 43,4 prosenttia) osakkeista.
Ulkomaalaisomistuksen osuus koko osakemäärästä oli 7,6 prosenttia (2011: 7,2 prosenttia).
Hallituksen valtuudet
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka järjestettiin 4.4.2012, valtuutti hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä 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 oikeutettiin päättämään em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien ja osakeluovutusten 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
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liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden
ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään enintään 1.500.000 oman osakkeen
hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 10
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi
tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä
osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Omien osakkeiden hankinnan
toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai
muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen).
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
seikoista.
Nämä valtuutukset ovat voimassa vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

MUITA TILIKAUDEN TAPAHTUMIA

Strategian uudistaminen ja toimintojen tehostaminen
Ixonos tiedotti 25.7.2012 uudistavansa strategiaansa ja jatkavansa toimintojen tehostamista. Yhtiön
merkittävimmän yksittäisen asiakkaan teknologiastrategian muutoksista johtuen Ixonosin
toimittamien mobiiliohjelmistojen kehityspalveluiden kysyntä on merkittävästi vähentynyt Suomessa.
Muutoksista johtuen Ixonos ilmoitti hakevansa jatkossa liiketoiminnan kasvua entistä
kohdennetummin eurooppalaisesta ja pohjoisamerikkalaisesta asiakaskunnasta. Yhtiö ilmoitti
tiivistävänsä Connected Devices, Online Solutions ja User Experience Design –palvelualueiden
ratkaisu- ja palvelutarjontaa erityisesti tietoliikenneteollisuuden, autoteollisuuden ja media-alan
asiakaskunnan tarpeisiin.
Osana strategian kohdentamista Ixonos toteutti Connected Devices –palvelualueen Suomen
henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisilla, taloudellisilla sekä toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä. Uudelleenorganisointiin ja toimintojen tehostamiseen
tähtääviä toimenpiteitä toteutettiin myös Virossa, Slovakiassa ja Aasiassa paikallista lainsäädäntöä
ja toimintatapoja noudattaen.
Tuotejulkaisujen vahva vuosi
Vuonna 2012 Ixonos julkaisi suuren määrän uusia tuotteita ja tuotteistettuja palveluita. Ne ovat
avanneet ovia uusiin asiakassegmentteihin, joihin Ixonoksella on ollut tarjottavana konkreettisten
ratkaisujen tuomaa lisäarvoa. Julkistukset ovat myös tuoneet yritykselle aivan uutta näkyvyyttä
suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Ixonoksen tuoteuutiset ja tiedotteet voitetuista
asiakkaista näkyivät kansainvälisissä verkkomedioissa yli 3200 kertaa.
2012 julkaistut uudet Ixonos tuotteet ja palvelut:
 Ixonos IVI Connect 02/12
 Ixonos Smartphone Platform 02/12
 Ixonos 3D Engine 04/12
 Ixonos SuperApp 04/12
 Ixonoksen auktorisoidut testauspalvelut MirrorLink-tuotteille yhdessä Nemkon kanssa 05/12
 Experience Store for Automotive 07/12
 Itsepalvelun käyttöliittymä Elastic Cloud pilvipalveluun 09/12
Partneruuksia markkina-aseman vahvistamiseksi
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Vuonna 2011 Ixonos liittyi jäseneksi Car Connectivity Consortiumiin luodakseen kontakteja autoalan
yrityksiin. Ixonos on saanut alalla hyvin näkyvyyttä, ollen mm. suosittu puhuja kansainvälisissä
tapahtumissa. Syventääkseen autoalan verkostoja Ixonos liittyi keväällä 2012 jäseneksi Genivi
konsortioon.
Ixonos käyttää Elastic Cloud pilvipalvelun toteuttamisessa RedHat-yhtiön teknologia-alustaa, ja
yhtiöiden välinen markkinointiyhteistyö on ollut vahvaa. Ixonos voitti RedHatin Pohjoismaiden
arvostetun ”Vuoden kanavaprojekti” palkinnon vuonna 2012.
Muutoksia yhtiön johtoryhmässä
Tilikauden aikana yhtiön johtoryhmässä on tapahtunut seuraavat muutokset:
 Vice President Taina Makkonen lopetti yhtiön palveluksessa elokuussa
 Senior Vice President Timo Kaisla palasi sapattivapaalta yhtiön palvelukseen ja
johtoryhmän jäseneksi. Hän toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 6.11 –
31.12.2012.
 Senior Vice President Kari Liuska lopetti yhtiön palveluksessa 31.10.2012.
 Senior Vice President Pasi Iljin nimitettiin 1.11.2012 johtoryhmän jäseneksi.
 Kari Happonen toimi yhtiön toimitusjohtajana 5.11 asti.
 Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 14.11 Esa Harju. Harju aloitti tehtävässään 1.1.2013.
 Talousjohtaja Timo Leinonen irtisanoutui 23.10.2012 yhtiön palveluksesta ja lopetti työnsä
yhtiön palveluksessa 22.1.2013.
 Uusi talousjohtaja Teppo Talvinko aloitti yhtiössä 1.2.2013.

Kertaluontoisten kulujen kirjaus
Ixonos kirjasi syyskuussa ja joulukuussa tulosvaikutteisesti yhteensä noin 3,8 miljoonan euron
kertaluonteiset kulut toimintojensa sopeuttamisesta johtuen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Alkuvuoden 2013 markkinatapahtumia
Ixonos julkaisi alkuvuonna uusia asiakkuuksia, kuten National Geographic Society ja Firstbeat
Technologies. Ixonos ja Sharp Europe julkaisivat tekevänsä yhteistyötä mobiililaitteiden
toteuttamisessa yhteisille asiakkailleen. Ixonos tiedotti että Samsung Electronics on valinnut
Ixonoksen innovaatiokumppanikseen, erityisesti Android-päätelaitteiden käyttökokemuksen
kehittämiseksi.
Ixonos Media Spark tuote julkaistiin tammikuussa 2013. Helmikuussa Ixonos julkaisi
teknologiakomponentteja sulautettujen järjestelmien maailmaan, mm. modernin sulautetun Linux
ratkaisun ja nopean teräväpiirtovideon siirtoratkaisun esim. valvontajärjestelmiin.
Uusi rekisteröintiasiakirja
Ixonos julkaisi 21.1.2013 Finanssivalvonnan on 17.1.2013 hyväksymän Ixonos Oyj:n
arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja
Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12
kuukautta sen hyväksymisestä. Uusi rekisteröintiasikirja sisältää käyttöpääomaa koskevan
lausunnon. Siinä todetaan, että yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä sen seuraavan 12 kuukauden
tarpeisiin.Yhtiön käyttöpääoma kuitenkin riittää asiakirjan julkaisupäivämääränä seuraavan 12
kuukauden tarpeisiin, mikäli yhtiön kassavirta kehittyy yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien
mukaisesti ja osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yhtiö pystyy
kaikissa olosuhteissa saavuttamaan rahoitussopimustensa mukaiset taloudellisten kovenanttien
vähimmäisarvot, jolloin rahoittajilla on oikeus muun muassa luottojen ennenaikaiseen
irtisanomismenettelyyn ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Yhtiön johto on aloittanut neuvottelut
rahoittajien kanssa mahdollisesta lisärahoituksesta. Yhtiön johto on luottavainen sen suhteen, että se
pystyy kattamaan käyttöpääoman tarpeesta johtuvan mahdollisen lisärahoitustarpeen.
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Osakeanti
Ixonos Oyj:n 7.2.2013 päättyneessä merkintäetuoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 20.136.645
osaketta. Osakeannin jälkeen osakkeita on 35.239.129 kappaletta. Merkintäoikeuksien perusteella
tehdyssä merkinnässä merkittiin yhteensä 19.052.212 osaketta, mikä vastaa noin 94,6 prosenttia
tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin ilman merkintäoikeuksia 5.358.879
osaketta, joista 1.084.433 osakkeen merkinnät hyväksyttiin. Tehdyt merkinnät vastasivat näin ollen
yhteensä noin 121,2 prosenttia tarjotuista osakkeista. Ixonos keräsi osakeannilla bruttomäärältään
noin 4,23 miljoonaa euroa. Koska merkintäetuoikeusannissa tarjotut osakkeet merkittiin
täysimääräisesti, annettuja merkintätakauksia ei käytetty.
Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi
Ixonosin hallitus on 16.1.2013 merkintäetuoikeusannin johdosta tarkistanut optio-oikeuksien 2011
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa optio-oikeuksien 2011 ehtojen mukaisesti. Yhtiö julkaisi tästä
tarkentavan tiedotteen 13.2.2013.
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.
Yhtiön toimintojen supistuessa ja toimintoja tehostettaessa syntyy kertaluontoisia maksuja, jotka
lisäävät yhtiön lyhytaikaista rahoituksen tarvetta. Tällaisia ovat muun muassa irtisanomisiin liittyvät
maksut ja mahdolliset irtisanomiskorvaukset eri maissa. 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 edelleen 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 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.
Riskina on, että yhtiöllä ei ole riittävästi käyttöpääomia seuraavien 12 kuukauden toiminnan
rahoittamiseksi. Vaikka yhtiö katsoo, että se voi hoitaa käyttöpääoman tarpeensa seuraavien 12
kuukauden aikana eri toimenpitein, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että yhtiö pystyy kaikissa
olosuhteissa varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden. Käyttöpääoman riittämättömyydellä voi olla
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan.
PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA
Ixonos tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin
tavoitteiden saavuttamiseksi Ixonos keskittyy strategiassaan tuote-, ratkaisu- ja
palveluliiketoimintansa syventämiseen, sekä uusiin asiakkuuksiin valituilla asiakastoimialoilla.
Dream, Design ja Deliver - arvolupauksemme toimii parhaiten niiden asiakkaiden liiketoiminnassa
joille nopea markkinoille pääseminen ja loppuun asti mietitty käyttökokemus ovat ratkaisevia.
Kykymme yhdistää Design studioidemme osaamista tuotteistettuihin ratkaisuihin sekä kehittyneisiin
verkkopalvelu sekä laitetoimituksiin on tasoltaan johtavaa maailmassa.
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Ixonos jatkaa strategiansa mukaisesti asiakaskuntansa vahvistamista ja laajentamista keskittymällä
tuote-, ratkaisu- ja palveluliiketoimintaan teknologiatoimittajille, mobiililaite- ja viihdeelektroniikkavalmistajille, autoteollisuudelle sekä muille kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille.
Toimintojaan tehostamalla yhtiö pyrkii jälleen saavuttamaan positiivisen kassavirran ja palauttamaan
liiketoiminnan kannattavaksi.
Yhtiö arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan 40 – 50 MEUR. Koko vuoden käyttökatteen arvioidaan
olevan positiivisen ja toisen vuosipuoliskon liiketuloksen odotetaan olevan ensimmäistä parempi.
HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
Ixonos Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan
pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2012. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset
varat 31.12.2012 ovat 4.729.568,43 euroa.
TILINPÄÄTÖKSEN JULKISTAMINEN
Yhtiön tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus julkistetaan 21.3.2013.
SEURAAVAT KATSAUKSET
Osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2013 julkaisuajankohta on 23.4.2013.

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Ixonos Oyj
- Toimitusjohtaja Esa Harju, puh. 040 844 3367, esa.harju@ixonos.com
- Talousjohtaja Teppo Talvinko, puh. 040 715 3660, teppo.talvinko@ixonos.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
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IXONOS-KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.–31.12.2012
Laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen
vuositilinpäätöksen 31.12.2011 laatimisperiaatteita. 1.1.2012 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

Liikevaihto
Liiketoiminnan kulut
LIIKETULOS ENNEN
LIIKEARVON
ARVONALENTUMISTA
Liikearvon
arvonalentuminen
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille
omistajille

1.1.–
31.12.2012
56 852
-69 696
-13 117

1.1.–
31.12.2011
81 408
-79 472
1 937

-11 200

0

-24 317
-700
-25 018
3 043
-21 975
-21 948
-27

Muutos
%
-30,2
-12,0
-

1.10.–
31.12.2012
12 786
-16 060
-3 273

1.10.–
31.12.2011
19 537
-19 535
3

-

-2 000

0

1 937
-528
1 409
-478
931

32,7
-

-5 273
-309
-5 582
1 162
-4 420

3
-152
-149
21
-128

955
-24

-13,2

-4 415
-5

-122
-6

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR
Tilikauden tulos
Muut laajan
tuloslaskelman erät
Muuntoeron muutos
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS

-21 975

931

-

-4 420

-128

-11
-21 694

58
988

-

5
-4 415

33
-95
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KONSERNIN TASE, 1000 EUR
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset
Myytävissä olevat sijoitukset
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
LYHYTAIKAISET VARAT
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ
VARAT YHTEENSÄ

31.12.2012

31.12.2011

12 447
2 646
3 410
2 780
19
21 303

23 647
5 138
3 391
27
110
32 314

11 551
477
12 028
33 331

19 190
1 466
20 657
52 970

OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sij. vapaan oman pääoman rahasto
Ed. tilikausien voitto
Tilikauden tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
VELAT YHTEENSÄ
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

31.12.2012

31.12.2011

585
219
20 247
8 214
-21 948
7 317
172
7 489

585
219
20 313
7 177
955
29 248
200
29 448

1 521
24 320
25 841
33 331

4 400
19 122
23 522
52 970
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Muuntoero
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
A

B

C

D

E

F

G

H

Oma pääoma
1.1.2011
Tilikauden tulos
Muut laajan
tuloksen erät:
Muuntoeron
muutos
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
Oman pääoman
hankintakulut
Osakeperusteinen
palkitseminen
Oma pääoma
31.12.2011

585

219

20 343

29

7 058

28 234

224

28 457

955

955

-24

931

585

219

20 313

Oma pääoma
1.1.2012
Tilikauden tulos
Muut laajan
tuloksen erät:
Muuntoeron
muutos
Tapahtumat
osakkeenomistajien
kanssa:
Oman pääoman
hankintakulut
Osakeperusteinen
palkitseminen
Oma pääoma
31.12.2012

585

219

20 313

58

58

58

-30

-30

33

33

33

86

8 045

29 248

200

29 448

86

8 045

29 248

200

29 448

-21 948

-21 959

-28

21 986

-30

-11

-11

-11

-66

-66

93

93

93

-13 810

7 317

-66

585

219

20 247

75

172

7 489
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos

1.1.31.12.2012

1.1.31.12.2011

-21 975

931

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut
Tuloverot

-3 043

478

Poistot ja arvonalentumiset

16 823

4 209

700

528

-13
1 066
-6 441
6 491

-36
6 110
196

79

10

-796

-599

Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirta

-372
-1039

-606
5 110

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 275

-2 207

Saadut osingot
Investointien nettorahavirta

4
-1 271

8
-2 199

Nettorahavirta ennen rahoitusta

-2 310

2 911

4 415

0

-1 920

-2 825

588

1 548

-1 740

-1 391

Rahoitustuotot ja –kulut
Muut oikaisut
Varausten muutos
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Saadut korot
Maksetut korot

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset
Oman pääoman hankintakulut

-18

-30

1 325

-2 699

Rahavarojen muutos

-981

240

Rahavarat kauden alussa

1466

1 226

Rahavarat kauden lopussa

477

1 466

Rahoituksen nettorahavirta

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Liikevaihto
Liiketoiminnan kulut
LIIKETULOS ENNEN LIIKEARVON
ARVONALENNUSTA
Liikearvon arvonalennus
LIIKETULOS
Rahoitustuotot ja -kulut
Tulos ennen veroja
Tuloverot
VERTAILUJAKSON TULOS

Q4/2012
1.10.–
31.12.12

Q3/2012
1.7.–
30.9.12

Q2/2012
1.4.30.6.12

Q1/2012
1.1.–
31.3.12

Q4/2011
1.10.–
31.12.11

12 786
-16 060
-3 273

9 977
-17 216
-7 239

16 428
-17 766
-1 338

17 661
-18 928
-1 267

19 537
-19 535
3

-2 000
-5 273
-309
-5 582
1 162
-4 420

0
-7 239
-183
-7 422
1 190
-6 232

0
-1 338
-116
-1 454
367
-1 087

-9 200
-10 467
-93
-10 560
323
-10 236

0
3
-152
-149
21
-128

15
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR
Liikearvo

Aineettomat
hyödykkeet

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

Myytävissä
olevat
sijoitukset

Yht.

Kirjanpitoarvo
1.1.2011
Lisäykset
Valuuttakurssimuutokset
Vähennykset ja siirrot
Arvonalentumiset
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo
31.12.2011

23 647

5 580

4 210

110

33 547

2 267
6
-74

672
20
57

23 647

-2 640
5 138

-1 569
3 391

110

-4 209
32 286

Kirjanpitoarvo
1.1.2012
Lisäykset
Valuuttakurssimuutokset
Vähennykset ja siirrot
Arvonalentumiset
Tilikauden poistot
Kirjanpitoarvo
31.12.2012

23 647

5 138

3 391

110

32 286

1 074

2 083
-1
-5

-91

-2 057
3 411

19

2 940
25
-17

-11 200
12 447

-3 566
2 647

TUNNUSLUKUJA

Tulos/osake, EUR laimennettu
Tulos/osake, EUR
Oma pääoma/osake, EUR
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Oman pääoman tuotto, %
Liikevoitto/liikevaihto, %
Net gearing, %
Omavaraisuusaste, %

1.1.–
31.12.2012
-1,46
-1,46
0,48
-0,07
-81,6
-119,0
-42,8
161,95
22,5

1.1.–
31.12.2011
0,06
0,06
1,94
0,34
5,4
3,2
2,4
27,5
55,6

3 157
-1
-96
-11 200
-5 623
18 523

16
MUITA TIETOJA

HENKILÖSTÖ
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö kauden lopussa

1.1.–
31.12.2012
824

1.1.–
31.12.2011

610

1 118
1 031

31.12.2012

31.12.2011

19 800

19 900

Leasing- ja muut vuokravastuut
Erääntyy 1 vuoden kuluessa
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa
Erääntyy 5 vuoden kuluttua
Yhteensä

2 726
3 408
243
6 377

5 665
3 403
0
9 068

Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo
Erääntyy 1 vuoden kuluessa
Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa
Erääntyy 5 vuoden kuluttua
Yhteensä
Käypä arvo

0
5 270
0
5 270
-87

1 375
1 493
0
2 868
-23

VASTUUT, TEUR
Omista sitoumuksista annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset

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
Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma (keskimäärin) x 100
Gearing = korolliset velat – likvidit varat / oma pääoma x 100

