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Detection Technology Q4 2019: Toteuma alle tavoitteen, markkinakasvu ennallaan
Loka-joulukuu 2019 lyhyesti
•

Liikevaihto laski -2,5 % 25,0 miljoonaan euroon (25,7)

•

Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto kasvoi 6,0 % 16,4 miljoonaan euroon (15,5)

•

Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) liikevaihto laski -15,4 % 8,6 miljoonaan euroon (10,1)

•

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 miljoonaa euroa (4,9)

•

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 15,6 % (19,2 %)

•

Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (4,4)

•

Liikevoittoprosentti oli 12,8 % (17,2 %)

•

Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,22)

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti
•

Liikevaihto kasvoi 9,1 % 102,5 miljoonaan euroon (93,9)

•

SBU:n liikevaihto kasvoi 24,0 % 68,9 miljoonaan euroon (55,6)

•

MBU:n liikevaihto laski -12,4 % 33,6 miljoonaan euroon (38,3)

•

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,7 miljoonaa euroa (19,0)

•

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 17,3 % (20,3 %)

•

Liikevoitto oli 17,0 miljoonaa euroa (18,5)

•

Liikevoittoprosentti oli 16,6 % (19,7 %)

•

Osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (1,03)

•

Osinko 0,38 euroa osakkeelta* (0,38)

(Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.) (*Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.)

Toimitusjohtaja Hannu Martola:
”Odotimme parempaa Q4-toteumaa. Liikevaihtomme parin prosenttiyksikön lasku oli pettymys. Ennakoitua
vaimeampi kysyntä molemmissa liiketoimintayksiköissä rokotti loppuvuoden liikevaihtoa. Koko vuoden
liikevaihto ylitti 100 miljoonaa euroa, mikä on meille merkittävä rajapyykki. 2020-strategiassa asetimme
tavoitteeksi johtavan aseman tietokonetomografia (CT) - ja lineaaristen röntgenilmaisimien
markkinasegmenteissä kuluvan vuoden loppuun mennessä ja saavutimme sen etuajassa vajaan 20 %:n
markkinaosuudellamme. Tammi-joulukuun kannattavuus oli niin ikään linjassa tavoitteidemme kanssa.
SBU-myynnin kasvuvauhti oli huikea kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, ja kasvu jatkui samaa tahtia
markkinan kanssa myös viimeisellä neljänneksellä. Tilapäisesti pienempi turvallisuussovellusten CT-myynti
painoi kuitenkin Q4-toteumaa odotuksiamme alhaisemmaksi. CT-kysyntä on jatkunut hyvänä kaikilla
turvallisuussovellusalueilla, mutta erään avainasiakkaamme CT-toimitukset viivästyivät, mikä osaltaan vaikutti
myyntiimme. Tilanne tasapainottunee vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Hintakilpailu on koventunut
viivaskannaussegmentissä erityisesti Kiinassa, ja näemme, että meillä on hyvät edellytykset vastata tähän
Aurora-tuoteperheellämme. Aurora-toimitukset alkoivat loppuvuonna, ja asiakkaiden määrä ylitti
odotuksemme. Aurora tulee vahvistamaan kilpailukykyämme ja markkinaosuuttamme kovasta hintaeroosiosta
tunnetussa viivaskannaussegmentissä, joka on edelleen kriittisessä infrastruktuurissa yleisimmin käytetty
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kuvantamissovellus. Koko vuoden osalta voimme olla tyytyväisiä SBU-liiketoiminnan myynnin kehitykseen;
liikevaihto kasvoi kaikkiaan 24 %.
MBU-liiketoiminnan myynti kasvoi kolmannelta kvartaalilta neljännelle, mutta muutos oli ennakoitua
vähäisempi. Kuten indikoimme kuluneen vuoden aikana, lääketieteen CT-markkinaa leimasi pehmentyminen
loppuvuonna. Lisäksi X-Panel-tuoteperheen tuotannon ylösajo oli ennakoitua hitaampi. Ensimmäistä
neljännestä lukuun ottamatta MBU-myynti oli vaisua vuonna 2019. Ennakoidun CT-markkinahäiriön lisäksi
avainasiakkaan erään tuoteperheen tuotannon alasajo sekä edellisen vuoden ennätyksellisen korkeat
vertailuluvut selittävät MBU-myynnin laskua. Suuri kiinnostus CMOS-teknologiaan pohjautuvaan X-Paneltuoteperheeseen etenkin hammaslääketieteen mutta myös muissa lääketieteen sovelluksissa ja kannustava
asiakaspalaute piensarjatuotannosta olivat MBU-liiketoiminnan vuoden 2019 merkittävimmät kohokohdat.
Odotamme tuoteperheen myynnin hammaslääketieteen sovelluksiin alkavan keväällä 2020. Olemme ladanneet
lisäodotuksia myös lääketieteen CT-markkinoille tähtäävälle X-Tile-myynnille, sillä kiinnostus standardi CTmoduuliamme kohtaan on voimistunut etenkin kehittyvillä markkinoilla.
Monienergia (ME) -teknologian ja -tuotelinjan avainprojektit etenivät suunnitellusti. Ensimmäiset kaupalliset
tuotteet ovat saatavilla, ja tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 2020 loppuun mennessä. Joulukuussa
päätimme siirtää Grenoblen alueen toimintomme uuteen toimitilaan, mikä tukee paremmin MEtuotekehitystyötä ja mahdollistaa tuotannon aloittamisen. Ranskan tiimimme muuttaa uusiin toimitiloihin
kesällä. Olemme innoissamme ME-tuotelinjan potentiaalista, ja odotamme positiivista tulosta uudesta
liiketoiminnasta tulevina vuosina.
Katsauskauden kannattavuuskehityksemme oli linjassa keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme
kanssa, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 16 %. Vertailukautta
pienempi myynti, Aurora- ja X-Panel-tuoteperheiden tuotannon aloittaminen ja tuotekehityskulujen kasvu tosin
rasittivat kannattavuuttamme. Muita avainlukuja tarkasteltaessa huomionarvoista on, että pienentynyt
käyttöpääoma vahvisti rahavirtaamme.
Loppuvuoden muita merkittäviä tapahtumia oli TDI (Time Delay Integration) -teknologiaan pohjautuvan X-Scan T
-tuoteperheen lanseeraaminen vaativiin teollisuuden sovelluksiin. Erityisesti elintarviketeollisuuden tarpeisiin
optimoitu X-Scan T on merkittävä vahvistus teknologiapohjaamme ja teollisuusportfolioomme. X-Scan T sai
innostuneen vastaanoton markkinoilla. Hyvän asiakaspalvelun ja onnistuneiden tuotelanseerauksien ansiosta
aktiiviasiakkaidemme määrä kasvoi noin 40:lla edellisvuodesta ja oli noin 280 vuoden lopussa.
Wuxin palvelu- ja tuotantoyksikkö on valmistunut aikataulussa, ja käynnistämme asiakastoimitukset
ensimmäisen neljänneksen aikana. Parhaillaan rakennamme tähän uuteen toimipisteeseen asiakaskokemusta
parantavia palveluita liittyen esimerkiksi testaukseen ja koulutukseen. Vuoden 2020 kannattavuutta tulevat
rasittamaan uuden tehtaan kiinteät kulut ja poistot, ennen kuin tehtaan toiminta saadaan täysillä käyntiin
lähivuosina.
Turvallisuussovellusten CT-kysyntä jatkuu hyvänä, ja odotamme SBU-myynnin kasvavan vuonna 2020. Sen
sijaan lääketieteen CT-markkinan pehmeyden odotetaan jatkuvan Kiinan ulkopuolisilla markkinoilla
ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä heikentää MBU-liiketoiminnan kysyntää. Uskomme kyseisen segmentin
kasvavan loppuvuonna, mutta sille tulee olemaan tunnusomaista kysynnän voimakaskin vaihtelu.
Koronaviruksen aiheuttama influenssaepidemia tulee vaikuttamaan negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen
liiketoimintaamme Aasiassa. Toisaalta viruksen aiheuttamien keuhkomuutosten toteamiseen käytetään CT3
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kuvantamista, mikä lisää laitekysyntää erityisesti Kiinassa. Riskeistä huolimatta uskomme, että DT-konserni
kasvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2020.
Näkemyksemme mukaan näiden markkinahäiriöiden jälkeen markkinakasvu jatkuu globaalisti samalla tasolla
kuin viime vuonna. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2020. Keskitymme vahvistamaan
kilpailukykyämme kaikilla kohdemarkkinoillamme ja kehitämme liiketoimintaamme DT-2025-strategian
mukaisesti.
Olemme uudistaneet yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Aikaisempi ohjeistus oli voimassa
10.2.2020 asti, ja sen mukaan Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä
vähintään 15 % vuodessa ja saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Tavoitteena on jakaa
osakkeenomistajille noin 30–60% konsernin vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen
kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai varojen palautuksena.
Uusi ohjeistus astui voimaan 10.2.2020 alkaen. Sen mukaisesti yhtiö sopeuttaa vuosittaista kasvutavoitettaan
vastaamaan markkinatilannetta ja ylläpitää kannattavuustavoitteensa ja voitonjakopolitiikkansa. Detection
Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 % vuodessa ja saavuttamaan
vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille noin 30–60% konsernin
vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai varojen
palautuksena.”

Avainluvut
10-12/2019
25 021

10-12/2018
25 652

Liikevaihdon muutos, %

-2,5 %

-6,8 %

9,1 %

5,5 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

3 912

4 914

17 719

19 029

15,6 %

19,2 %

17,3 %

20,3 %

699

507

699

507

(EUR 1 000)
Liikevaihto

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, %
Kertaluonteiset erät*
Liikevoitto
Liikevoittoprosentti, %
Tuotekehityskulut
Tuotekehityskulut, % liikevaihdosta
Liiketoiminnan rahavirta
Korolliset nettovelat jakson päättyessä
Investoinnit

Osakekohtainen tulos, euroa
Osakkeiden lukumäärä jakson päättyessä

1-12/2018
93 916

3 213

4 407

17 019

18 522

12,8 %

17,2 %

16,6 %

19,7 %

2 661

2 394

10 706

8 839

10,6 %

9,3 %

10,4 %

9,4 %

8 360

364

11 599

6 122

-20 385

-18 290

-20 385

-18 290

1 859

1 146

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Nettovelkaantumisaste, %

1-12/2019
102 480

-34,9 %

-35,6 %

4 041

4 741

28,5 %

36,4 %

-34,9 %

-35,6 %

0,12

0,22

0,87

1,03

14 375 430

14 375 430

14 375 430

14 375 430

*Kertaluonteisia eriä kirjattiin liittyen uuden Wuxin tehtaan käyttöönottoon, yhtiölle olennaisen tuotteen alasajoon ja konsernin rakenteen
uudelleenjärjestelyihin.
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Liikevaihto
Detection Technologyn Q4-liikevaihto oli 25,0 miljoonaa euroa (25,7). Liikevaihto laski -2,5 % (-6,8 %)
edellisvuoden vertailukaudesta.
Turvallisuusmarkkinan kasvu jatkui hyvänä, ja yhtiön Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU)
liikevaihto kasvoi samaa tahtia markkinan kanssa. SBU-myynti kasvoi 6,0 % ja oli 16,4 miljoonaa euroa (15,5)
viimeisellä neljänneksellä. Tilapäisesti alhaisemman turvallisuussovellusten CT-myynnin ja
viivaskannaussegmentin hintaeroosion seurauksena toteuma jäi kuitenkin yhtiön odotuksista. CT-kysyntä on
jatkunut hyvänä kaikilla turvallisuussovellusalueilla, mutta erään avainasiakkaan CT-toimitukset viivästyivät
hetkellisesti, mikä osaltaan painoi Q4-myyntiä. Yhtiön näkemyksen mukaan tilanne normalisoituu 2020
ensimmäisellä neljänneksellä. Hintakilpailu on koventunut viivaskannaussegmentissä erityisesti Kiinassa, ja yhtiö
näkee, että sillä on hyvät edellytykset vastata tähän Aurora-tuoteperheellä. Aurora-toimitukset alkoivat
viimeisellä neljänneksellä, ja asiakkaiden määrä ylitti yhtiön odotukset. SBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 65,7
% (60,5 %).
Viimeisellä vuosineljänneksellä lääketieteen CT-markkinaa leimasi pehmentyminen, ja X-Panel-tuoteperheen
tuotannon ylösajo oli ennakoitua hitaampi, minkä seurauksena Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU)
liikevaihto laski -15,4 % ja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,1). MBU:n osuus yhtiön liikevaihdosta oli 34,3 % (39,5 %).
Aasian ja Tyynenmeren maiden (APAC) osuus yhtiön liikevaihdosta kasvoi pari prosenttiyksikköä neljännellä
vuosineljänneksellä, ja se oli yhtiön suurin markkina-alue 65,2 %:n (63,5 %) osuudellaan. Euroopan, Lähi-idän ja
Afrikan (EMEA) osuus oli 17,7 % (18,0 %) ja Amerikoiden 17,0 % (18,5 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus
liikevaihdosta laski merkittävästi loka-joulukuussa ja oli 50,0 % (59,2 %).
Yhtiön liikevaihto tammi-joulukuussa 2019 kasvoi 9,1 % 102,5 miljoonaan euroon (93,9). SBU:n liikevaihto kasvoi
markkinoita nopeammin 24,0 % ja oli 68,9 miljoonaa euroa (55,6). MBU:n liikevaihto laski -12,4 % ja oli 33,6
miljoonaa euroa (38,3). SBU:n osuus liikevaihdosta oli 67,2 % (59,2 %) ja MBU:n 32,8 % (40,8 %).
Tammi-joulukuussa APAC-maiden osuus liikevaihdosta oli 65,1 % (62,2 %), EMEAn 20,6 % (18,9 %) ja
Amerikoiden 14,3 % (18,9 %). Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 56,3 % (53,6 %)
katsauskaudella tammi-joulukuu 2019.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN
10-12/2019

10-12/2018

Muutos, %

1-12/2019

1-12/2018

Muutos, %

MBU

8 573

10 132

-15,4 %

33 568

38 320

-12,4 %

SBU

16 448

15 521

6,0 %

68 912

55 596

24,0 %

YHTEENSÄ

25 021

25 652

-2,5 %

102 480

93 916

9,1 %

10-12/2019

10-12/2018

Muutos, %

1-12/2019

1-12/2018

Muutos, %

16 321

16 274

0,3 %

66 724

58 420

14,2 %

Amerikat

4 266

4 755

-10,3 %

14 645

17 710

-17,3 %

EMEA

4 434

4 624

-4,1 %

21 111

17 786

18,7 %

25 021

25 652

-2,5 %

102 480

93 916

9,1 %

(EUR 1 000)

LIIKEVAIHTO MAANOSITTAIN
(EUR 1 000)
APAC

YHTEENSÄ
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Liiketulos ja kannattavuus
Yhtiön Q4-liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (4,4) eli 12,8 % (17,2 %) liikevaihdosta. Kertaluonteisia eriä kirjattiin
katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa (0,5) liittyen uuden Wuxin tehtaan käyttöönottoon, yhtiölle olennaisen
tuotteen alasajoon ja konsernin rakenteen uudelleenjärjestelyihin. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9
miljoonaa euroa (4,9) eli 15,6 % (19,2 %) liikevaihdosta. Tulos oli linjassa yhtiön keskipitkän aikavälin
kannattavuustavoitteen kanssa, tosin vertailukautta pienempi myynti, Aurora- ja X-Panel-tuoteperheiden
tuotannon aloittaminen ja tuotekehityskulujen kasvu rasittivat kannattavuutta.
Neljännen neljänneksen kiinteät kulut olivat 8,4 miljoonaa euroa (8,2). Kiinteistä kuluista henkilöstökulut olivat
4,5 (4,1), poistot 0,7 (0,6) ja muut liiketoiminnan kulut 3,2 miljoonaa euroa (3,6). Rahoituserät olivat -0,2
miljoonaa euroa (-0,1) ja verot -1,3 miljoonaa euroa (-1,1).
Neljännen neljänneksen tulos oli 1,8 miljoonaa euroa (3,2). Osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,22).
Katsauskaudella tammi-joulukuussa 2019 liikevoitto oli 17,0 miljoonaa euroa (18,5) eli 16,6 % (19,7 %)
liikevaihdosta. Kertaluonteisia eriä kirjattiin 0,7 miljoonaa euroa (0,5) liittyen edellä mainittuihin Q4-kirjauksiin.
Tammi-joulukuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,7 miljoonaa euroa (19,0) eli 17,3 % (20,3 %)
liikevaihdosta.
Tammi-joulukuussa 2019 kiinteät kulut olivat 33,0 (29,0) miljoonaa euroa. Kiinteistä kuluista henkilöstökulut
olivat 18,0 (15,0), poistot 2,9 (2,4) ja muut liiketoiminnan kulut 12,1 miljoonaa euroa (11,7). Rahoituserät olivat 0,1 miljoonaa euroa (-0,1) ja verot -4,4 miljoonaa euroa (-3,6).
Katsauskauden ja tilikauden verojen määrää nostavat liiketoiminnan kehittämiseen tehdyt panostukset Ranskan
tytäryhtiöön, jonka tulos jäi tilikaudella tappiolliseksi. Tappiosta ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, joka
siten nostaa konsernin suhteellista verorasitetta. Lisäksi tilikaudella maksettiin lähdeveroja konsernin sisäisistä
liiketoimista.
Vuoden 2019 tulos oli 12,5 miljoonaa euroa (14,9). Osakekohtainen tulos oli 0,87 euroa (1,03).

Rahavirta ja rahoitus
Neljännen neljänneksen rahoituksen rahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (4,1). Tammi-joulukuun 2019 rahoituksen
rahavirta oli -3,9 miljoonaa euroa (-5,5).
Vuoden 2019 neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 8,4 miljoonaa euroa (0,4). Tammijoulukuun 2019 liiketoiminnan rahavirta oli 11,6 miljoonaa euroa (6,1). Yrityksen toimintaan sitoutuneen
käyttöpääoman väheneminen 7,1 miljoonalla eurolla (-2,4) vaikutti positiivisesti liiketoiminnan rahavirtaan
neljännellä neljänneksellä. Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kierto parani merkittävästi. Koko vuoden
aikana käyttöpääoman määrä kuitenkin kasvoi 2,5 miljoonaa euroa (10,0).
Korolliset nettovelat olivat -20,4 miljoonaa euroa (-18,3) vuoden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli -34,9 % (35,6 %).
Yhtiöllä oli rahavaroja 26,0 miljoonaa euroa (22,3) vuoden 2019 lopussa.
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Investoinnit
Investoinnit neljännellä neljänneksellä olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,1). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa
uuden Wuxin tehtaan tuotannon laitteisiin, koneisiin ja mittalaitteisiin. Investoinnit tammi-joulukuussa 2019
olivat 4,0 miljoonaa euroa (4,7).

Tuotekehitys
Neljännen vuosineljänneksen tuotekehityskustannukset (T&K) olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,4) eli 10,6 %
liikevaihdosta (9,3 %). Tammi-joulukuussa 2019 yhtiö kirjasi T&K-kuluiksi 10,7 miljoonaa euroa (8,8), mikä vastaa
10,4 % liikevaihdosta (9,4 %). Yhtiö arvioi tuotekehityskustannusten olevan samalla noin 11 % tasolla vuonna
2020. Kaikki T&K-kustannukset kirjataan kuluiksi.

Henkilöstö
Joulukuun 2019 lopussa Detection Technology työllisti 496 henkilöä (507). Heistä 393 työskenteli Kiinassa, 84
Suomessa, 14 Ranskassa ja 5 Yhdysvalloissa. Neljännen neljänneksen henkilöstökulut olivat 4,5 miljoonaa euroa
(4,1). Toimihenkilöiden määrä kasvoi ja tuotantotyöntekijöiden väheni, minkä seurauksena henkilöstökulut
kasvoivat. Katsauskaudella tammi-joulukuussa 2019 henkilöstökulut olivat 18,0 miljoonaa euroa (15,0).

HENKILÖSTÖ MAANOSITTAIN

APAC
Amerikat
EMEA
YHTEENSÄ

31.12.2019

31.12.2018

393

414

-5,1 %

5

6

-16,7 %

98

87

12,6 %

496

507

-2,2 %

Muutos, %

Strategian toteuttaminen
Detection Technology on jatkanut puolivuosikatsauksen yhteydessä julkistetun DT-2025-strategisten
tavoitteiden jalkauttamista ja -strategiatyötä suunnitellusti. Yhtiö saavutti 2020-strategian päätavoitteen ennen
määräaikaa. 2020-strategian mukaisesti yhtiö tavoitteli johtavaa asemaa tietokonetomografia- ja lineaaristen
röntgenilmaisimien markkinassa vuoden 2020 loppuun mennessä, minkä yhtiö saavutti jo kuluneella
katsauskaudella noin 20 %:n markkinaosuudellaan.
Yhtiö on jatkanut panostuksia uusasiakashankintaan, uusien tuotteiden tuotannon aloittamiseen ja
teknologiapohjan laajentamiseen uuden strategiansa mukaisesti. Aurora-tuoteperheen toimitukset alkoivat
viimeisellä neljänneksellä, ja asiakkaiden määrä ylitti yhtiön odotukset. Detection Technologyn arvion mukaan
yhtiön markkina- ja kilpailuasema on vahvistunut Auroran ansiosta etenkin Kiinassa hintaeroosiosta tunnetussa
viivaskannaussegmentissä, joka on edelleen kriittisessä infrastruktuurissa yleisimmin käytetty
kuvantamissovellus.
Yhtiö sai hyvää asiakaspalautetta X-Panel-tuoteperheen piensarjatuotannosta, ja markkinoiden kiinnostus
tuoteperheeseen hammaslääketieteen lisäksi muissa lääketieteen sovelluksissa jatkui loppuvuonna. Yhtiö arvioi
tuoteperheen myynnin hammaslääketieteen sovelluksiin alkavan keväällä 2020.
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Monienergia (ME) -tuotelinjan avainprojektit etenivät suunnitelman mukaisesti, ja ensimmäiset kaupalliset
tuotteet ovat saatavilla. Yhtiön tavoitteena on aloittaa tuotanto vuoden 2020 loppuun mennessä. Joulukuussa
yhtiö päätti siirtää Grenoblen alueen toiminnot uuteen toimitilaan, mikä tukee paremmin ME-tuotekehitystyötä
ja mahdollistaa tuotannon aloittamisen. Yhtiön Ranskan henkilöstö muuttaa uusiin toimitiloihin kesällä 2020.
Yhtiö odottaa positiivista tulosta uudesta liiketoiminnasta noin kahden vuoden kuluttua.
Joulukuussa yhtiö julkisti TDI (Time Delay Integration) -teknologiaan pohjautuvan X-Scan T -tuoteperheen
vaativiin teollisuuden sovelluksiin. Etenkin elintarviketeollisuuden tarpeisiin optimoitu X-Scan T vahvistaa yhtiön
teknologiapohjaa ja on merkittävä lisäys yhtiön teollisuusportfolioon. X-Scan T sai hyvän vastaanoton
markkinoilla.
Uusi palvelu- ja tuotantoyksikkö Suur-Shanghain alueella Wuxissa on valmistunut aikataulussa, ja yhtiö
käynnistää asiakastoimitukset tehtaalta vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi yhtiö rakentaa
parhaillaan tähän toimipisteeseen asiakaskokemusta tukevia palveluita, jotka liittyvät esimerkiksi testaukseen ja
koulutukseen. Yksikön toiminnot sertifioitiin loppuvuonna ISO 9001:2015 -standardin mukaisesti, ja yhtiön
tavoitteena on saada toimipisteelle myös ISO 14001:2015-sertifiointi heti, kun se on viranomaispäätösten
puolesta mahdollista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Lokakuun 24. päivänä 2019 toteutettiin optio-oikeuksia 2018B1 ja 2018B2 koskeva allokaatiokierros, jonka
tuloksena Detection Technology Oyj:n hallitus päätti yhteensä 384 000 optio-oikeuden antamisesta vastikkeetta
konsernin avainhenkilöille. Osakkeiden merkintäaika sarjoissa 2018B1 ja 2018B2 on 2.5.2022–31.5.2023.
Samassa yhteydessä hallitus vahvisti optio-oikeuksien 2018B1 ja 2018B2 merkintähinnaksi 20,66 euroa.
Vuoden 2018 optio-ohjelman puitteissa myönnettyjen optio-oikeuksien kokonaismäärä ja niillä merkittävien
osakkeiden enimmäismäärä on 760 000 osaketta, mikä muodostaa noin viisi prosenttia yhtiön täysin
laimennetusta osakemäärästä. Optio-oikeudet on annettu sarjoissa, jotka on merkitty tunnuksilla 2018A1,
2018A2, 2018B1 ja 2018B2. Sarjoja 2018A1 ja 2018A2 koskeva allokaatiokierros toteutettiin syyskuussa 2018.
Optio-ohjelman ja -oikeuksien kuvaus ja ehdot löytyvät yhtiön verkkosivuilta.
Detection Technologyn osakkeen keskikurssi oli 24,20 euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja 20,95 euroa
tammi-joulukuussa 2019. Korkein kurssinoteeraus neljännellä vuosineljänneksellä oli 29,00 euroa ja alin 19,75
euroa. Korkein kurssinoteeraus vuonna 2019 oli 29,00 euroa ja alin 15,30 euroa.
Joulukuun lopussa päätöskurssi oli 25,60 euroa, ja yhtiön markkina-arvo oli noin 368 miljoonaa euroa.
Osakkeita vaihdettiin tammikuun 2. ja joulukuun 30. päivän välisenä aikana 1,78 miljoonaa kappaletta, mikä on
12,4 % osakkeiden määrästä. Detection Technologyn osakkeiden lukumäärä vuoden 2019 päättyessä oli
14 375 430.
Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 518. Noin 60,7 % osakkeista oli kymmenen
suurimman omistajan omistuksessa. Yhtiön ulkomaisen omistuksen osuus hallintarekisterin kautta oli 16,7 %
katsauskauden lopussa.
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq
First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella DETEC.
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Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Detection Technologyn liiketoimintaan liittyvissä riskeissä ja
epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskauden aikana. Yhtiön lähiajan riskit
liittyvät koronavirusepidemiaan, geopolitiikkaan, kansainvälisen turvallisuustilanteen kehittymiseen, poliittisiin ja
kauppapoliittisiin epävarmuustekijöihin sekä toimimiseen kehittyvillä markkinoilla.
Muut riskit liittyvät hintakilpailuun, viiden suurimman asiakkaan merkittävään osuuteen liikevaihdosta, APACmaiden suureen osuuteen myynnistä, uuden Wuxin tehtaan käyttöönottoon, tuotteiden laatuun, uusien
tuotteiden tuotannon aloittamiseen, tietojärjestelmien uusimiseen, asiakkaiden maksuvalmiuteen,
valuuttakurssivaihteluihin, yleiseen kustannuskehitykseen erityisesti Kiinassa, henkilöstön riittävyyteen ja
osaamiseen sekä organisaation tehokkuuteen.
Yhtiö toteuttaa jatkuvasti toimenpiteitä yllä mainittujen riskien vaikutusten vähentämiseksi. Yhtiön ja sen
liiketoiminnan riskit kuvataan yksityiskohtaisemmin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Hallituksen voitonjakoesitys
Emoyhtiö Detection Technology Oyj:n jakokelpoiset varat ovat 30 102 668 euroa, josta tilikauden voitto on
6 195 910 euroa. Yhtiön voitonjakokelpoisten varojen määrä on 7 649 793 euroa. Tilikauden päättymisen
jälkeen yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu
maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.
Hallitus esittää 16.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 vahvistettavan
tilinpäätöksen mukaan maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on yhteensä
14 375 430, jota vastaava osingon kokonaismäärä olisi 5 462 663,40 euroa.

Liiketoimintanäkymät
Alan arvioiden mukaan maailmanlaajuisten lääketieteellisten röntgenkuvantamislaitemarkkinoiden
keskimääräinen kasvu on noin 5 % vuodessa, turvallisuusalan röntgenlaitemarkkinoiden 6 % ja teollisuuden
noin 5 %. Detection Technology arvioi vuotuisen kasvuvauhdin säilyvän tällä tasolla kaikissa
markkinasegmenteissä vuonna 2020, mutta ensimmäisellä vuosipuoliskolla koronavirusepidemian välilliset
vaikutukset Aasiassa hidastanevat tilapäisesti kasvua.
Yhtiön näkemyksen mukaan globaalin lääketieteen CT -markkinan tilapäinen kasvun hidastuminen jatkuu
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja tilanne normalisoituu loppuvuonna 2020, mutta kysyntä voi vaihdella
voimakkaasti. Vaikka koronaviruksen aiheuttamien keuhkomuutosten toteamiseen käytetään CT-kuvantamista,
mikä lisää laitekysyntää, on koronaviruksen kokonaisvaikutuksia yhtiön toiminnalle vielä liian aikaista arvioida.
Detection Technology odottaa näiden tilapäisten markkinahäiriöiden jälkeen liikevaihdon kasvavan vuonna
2020. Kysyntään liittyy epävarmuutta, ja intensiivinen kilpailu saattaa heijastua tuotehintoihin.
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Taloudelliset tavoitteet
Aikaisempi ohjeistus 10.2.2020 asti:
Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 15 % vuodessa ja
saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille noin 30–
60% konsernin vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai
varojen palautuksena.
Uusi ohjeistus 10.2.2020 alkaen:
Yhtiö sopeuttaa vuosittaista kasvutavoitettaan vastaamaan markkinatilannetta ja ylläpitää
kannattavuustavoitteensa ja voitonjakopolitiikkansa.
Detection Technology pyrkii kasvattamaan myyntiään keskipitkällä aikavälillä vähintään 10 % vuodessa ja
saavuttamaan vähintään 15 %:n liikevoittomarginaalin. Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille noin 30–
60% konsernin vuosittaisesta tuloksesta (osakekohtainen tulos) ennen kertaluonteisia eriä joko osinkoina tai
varojen palautuksena.

Taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2020
Vuonna 2020 Detection Technology Oyj julkaisee seuraavat talouskatsaukset:
•

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020: 27.4.2020

•

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: 4.8.2020

•

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020: 27.10.2020

Tilinpäätös ja vuosikatsaus 2019 julkaistaan viimeistään 24.3.2020 yhtiön verkkosivuilla. Detection Technologyn
varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2020 kello 15.00. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön
hallitus. Detection Technology Oyj:n sijoittajakalenteri löytyy yhtiön verkkosivuilta.
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

LAADINTAPERIAATTEET
Tämä tilintarkastamaton tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1.-31.12.2019 on laadittu Suomen kirjanpitonormiston
(FAS, Finnish Accounting Standards) mukaisesti.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (FAS)
(1 000 euroa)
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto

10-12/2019

10-12/2018

01-12/2019

01-12/2018

25 021

25 652

102 480

93 916

-9

67

142

719

-13 367

-13 069

-52 616

-47 112

-4 488

-4 072

-18 016

-14 968

-731

-577

-2 881

-2 351

-3 212

-3 595

-12 090

-11 682

3 213

4 407

17 019

18 522

-187

-102

-140

-77

3 026

4 305

16 879

18 445

-1 254

-1 072

-4 404

-3 579

1 772

3 233

12 475

14 866
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KONSERNITASE (FAS)

31.12.2019

31.12.2018

Aineettomat hyödykkeet

4 548

3 469

Aineelliset hyödykkeet

5 714

5 267

11

11

10 273

8 747

Vaihto-omaisuus

14 121

13 289

Myyntisaamiset

24 865

25 003

Muut saamiset

603

769

1 050

887

Rahat ja pankkisaamiset

26 012

22 346

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

66 651

62 294

VASTAAVAA YHTEENSÄ

76 923

71 040

80

80

5 130

5 130

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

22 453

22 453

Edellisten tilikausien voitto

18 217

8 854

Tilikauden voitto

12 475

14 866

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

58 355

51 384

5 627

4 056

649

66

6 892

9 320

565

175

Siirtovelat

4 836

6 040

Yhteensä

18 569

19 657

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

18 569

19 657

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

76 923

71 040

(1 000 euroa)

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS)

(1 000 euroa)

10-12/2019

10-12/2018

01-12/2019

01-12/2018

3 213

4 407

17 019

18 522

731

577

2 881

2 351

-706

413

-706

413

7 141

-2 357

-2 472

-10 006

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto
Poistot
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Käyttöpääoman muutos
Rahoitustuotot ja -kulut

-174

-466

-128

-441

-1 846

-2 210

-4 996

-4 717

8 360

364

11 599

6 122

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 859

-1 146

-4 041

-4 741

Investointien rahavirta

-1 859

-1 146

-4 041

-4 741

6 500

-782

7 558

1 381

815

4 056

1 571

-670

Maksetut tuloverot
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta

Vapaa rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Maksetut osingot

0

0

-5 463

-4 865

815

4 056

-3 892

-5 535

7 315

3 273

3 666

-4 154

Rahavarat kauden alussa

18 697

19 072

22 346

26 500

Rahavarat kauden lopussa

26 012

22 346

26 012

22 346

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

(1 000 euroa)

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto

Edellisten
tilikausien
voitto

Tilikauden
voitto

Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2019

80

5 130

22 453

23 721

0

51 384

Maksetut osingot

0

0

0

-5 463

0

-5 463

Muuntoerot

0

0

0

-41

0

-41

Tilikauden voitto

0

0

0

0

12 475

12 475

Oma pääoma 31.12.2019

80

5 130

22 453

18 217

12 475

58 355

Oma pääoma 1.1.2018

80

5 130

22 453

13 976

0

41 639

0

0

0

-4 865

0

-4 865

Maksetut osingot
Muuntoerot

0

0

0

-257

0

-257

Tilikauden voitto

0

0

0

0

14 866

14 866

80

5 130

22 453

8 854

14 866

51 384

Oma pääoma 31.12.2018

Espoossa 7. helmikuuta 2020

Hallitus
Detection Technology Oyj

14

DETECTION TECHNOLOGY OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

TILINTARKASTAMATON

AVAINLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Liikevaihdon muutos, %

= (Liikevaihto – edellisen tilikauden liikevaihto) / edellisen tilivuoden liikevaihto x 100

Liikevoittoprosentti, %

= Liiketulos / liikevaihto x 100

Korolliset nettovelat

= Korolliset velat – kassa- ja muut rahamääräiset varat

Sijoitetun pääoman tuotto = ((Nettotulos+rahoituskulut+verot) / (oma pääoma+korolliset velat) ka. tilikauden aikana) x
(ROI), %
100
Nettovelkaantumisaste, %

= (Korolliset velat – kassa- ja muut rahamääräiset varat) / oma pääoma x 100
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