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Sisällys

Bioteknologian innovaatioita

Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon 
 tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimi-
alan tilanteen muutoksille.

FIT Biotech Oy:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aalto Capital Partners Oy.

FIT Biotech Oy:n K-osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla 
 kaupankäyntitunnuksella FITBIO.

FIT Biotech on DNA-rokotekehitykseen ja geeniterapioihin keskittyvä bioteknologiayritys. 
Teknologiaosaamisemme perustuu 20 vuoden kokemukseen alalta. Ainutlaatuinen tekno-

logiamme perustuu kehittämäämme ja patentoimaamme GTU®-vektoriin (Gene Transfer Unit). 
Vektorimme mahdollistaa lukuisten lääkeaihioiden kehittämisen useisiin eri sairauksiin.

Missionamme on kehittää suomalaisesta bioteknologiaosaamisesta lääkehoitoja 
kansainväliseen käyttöön.  

FIT Biotech lyhyesti 4
Vuosi 2016 6
Toimitusjohtajan katsaus 8
Liiketoiminta 10
Teknologia ja sovellusalueet 12

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016  14
Toimintakertomus    16
Keskeiset tunnusluvut   26
Tuloslaskelma   27
Tase   28
Rahavirtalaskelma   29
Oman pääoman muutoslaskelma 27
Liitetiedot   31
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä   39



FIT Biotechin vuosikertomus 2016      54      FIT Biotechin vuosikertomus 2016

FIT Biotech lyhyesti FIT Biotech lyhyesti

Vahvuuksiamme ovat: 

Ainutlaatuinen teknologia
Meillä on käytössämme patentoimamme GTU®-tekno-
logia, joka mahdollistaa vasta-aineiden tehokkaan tuot-
ta misen ihmisen elimistössä teollisesti valmistettujen 
kalliiden vasta-ainelääkkeiden sijasta. GTU® on teknolo-
gia-alusta, jolla on useita sovellusalueita. Geeniterapiaa 
ja DNA-rokotteita käytetään uuden sukupolven lääkehoi-
doissa muun muassa syöpää ja tartuntatauteja vastaan. 

Kokenut ydintiimi 
FIT Biotechin johdolla ja tutkijoilla on 20 vuoden kokemus 
toimialalta. FIT Biotechilla on laaja asiantuntemus lääke-
kehitystyöstä ja kansainvälisestä lääkeliiketoiminnasta.

Markkina-asema 
Biologiset lääkkeet ovat suurelta osin syrjäyttäneet 
perinteisiä pienimolekyylisiä kemiallisia lääkkeitä huip-
pumyynnillä mitaten. Seuraavan sukupolven lääkkeet 
ovat todennäköisesti DNA-pohjaisia geeniterapiahoitoja 

 FIT Biotech lyhyesti
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ja DNA-rokotteita. Me tähtäämme lääkemarkkinoiden 
suurimpaan ja nopeimmin kasvavaan kansainväliseen 
lääkemarkkinaan, jota vasta-ainelääkkeet edustavat.

Skaalautuva liiketoimintamalli
Me kehitämme geenipohjaisia hoitoja syrjäyttämään 
markkinoilla jo olevia vasta-aineita. Tällaisten lääkkeiden 
kehittämisen ja myyntilupaprosessin uskotaan olevan 
nopeampaa ja edullisempaa. Kokemuksemme lääkekehi-
tyksessä yhdistettynä lisensioitimalliimme mahdollistanee 
merkittävän liikevaihdon lähivuosina.

Kansainvälisyys
Meillä on laaja tutkimusyhteistyöverkosto, joka vahvistaa 
asemaamme bioteknologia-alan johtavana ja tunnustet-
tuna tutkimusyhtiönä. Meillä on käynnissä useita omia 
lääkekehitysprojekteja sekä yhteistyöprojekteja muiden 
kansainvälisten bioteknologia-alan yritysten, lääkeyhtiöi-
den ja lääketieteellisten tutkimuslaitosten kanssa.

FIT Biotech on tutkimukseen keskittyvä bioteknologiayhtiö, joka kehittää innovatiivisia vasta-ainelääkkeitä ja gee-
nirokotteita syöpäsairauksien immunoterapiahoitoihin ja infektiosairauksien kuten HIV:n hoitoon ja ehkäisyyn.

Keskitymme tuotekehityksessämme lääkeaihioihin, joissa edustamme lääketieteellistä läpimurtoa ns. ”first-in-
class” -valmisteena. Vaihtoehtoisesti, tuotteemme voi korvata olemassa olevia kalliita biologisia lääkkeitä kerta-
luokkaa edullisemmalla hinnalla niin, että kehittämämme uuteen antotapaan perustuva DNA-lääke on perintei-
seen proteiinilääkkeeseen verrattuna ”best-in-class”.

Valitsemamme tuotekehitysstrategia on merkittävästi nopeampi ja suoraviivaisempi kuin aivan uusien biologisten 
lääkkeiden kehittäminen, joka kestää tyypillisesti yli kymmenen vuotta.

Strategianamme on patentoimamme GTU®-teknologian lisensointi eri yhteistyökumppaneille lääkesovelluksiin. 
Pyrimme lisensoimaan GTU®-teknologiaamme erityisesti suuren kaupallisen potentiaalin omaaviin lääkesovel-
luksiin, jotka kohdentuvat joko olemassa oleville suurille markkinoille tai markkinoille, joilla on tarve tehokkaam-
mille, turvallisemmille sekä edullisimmille hoidoille. 

Tavoitteenamme on lisensoida lääkeaihiotamme kumppaneille, jotka kykenevät vastaaman aihioiden kliinisistä 
tutkimuksista, myyntilupahakemuksista ja  lääkkeiden kaupallistamisesta. Ansaintamallimme perustuu tavoittele-
miemme lisenssisopimusten etumaksuihin eli allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin.

”Meillä on käynnissä useita omia 
lääkekehitys- ja yhteistyöprojekteja 
muiden kansainvälisten bioteknologia-
alan yritysten, lääkeyhtiöiden ja lääke-
tieteellisten tutkimuslaitosten kanssa.”
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KESKEISET TUNNUSLUVUT

Rahayksikkö 1000 EURO 1.1.-31.12/2016 1.1.-31.12/2015 1.1.-31.12/2014
Liikevaihto 10 20 30
Liikevoitto/liiketappio -3 030 3 843 -2 291
Oikaistu liikevoitto/liiketappio (* -3 030 -2 642 -2 291
Tilikauden tulos -3 651 2 616 -2 304
Oikaistu tilikauden tulos (** -3 651 -2 629 -2 304
Liiketoiminnan rahavirta - 2 487 -2 432 -1 204
Rahavarat 486 1 845 217
Oma pääoma -12 404 -9 275 -21 349
Avustukset 191 6 539 205
Taseen loppusumma 1 428 2 694 1 021

Oman pääoman tuotto-% (ROE) negatiivinen negatiivinen 
Omavaraisuusaste % negatiivinen negatiivinen 
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) negatiivinen 226,3 
Osakekohtainen tulos negatiivinen negatiivinen 

(* oikaistu Tekesin perimättäjättämällä pääomalainalla 6 485 213,20 eur   
(** ilman taloudellisen neuvonantajan palkkiota     
 

Vuosi 2016 Keskeiset tunnusluvut 2016

 Vuosi 2016

Yhtiö sai elokuussa toimi luvan 
lääketuotannon uudelleen 
 aloittamiselle. 

Joulukuussa FIT Biotech  ja 
 InnaVirVax sopivat yhteis-
työstä immunoterapeuttisten 
 rokotteiden yhdistämisestä sekä 
kaupallistamisessa.

DNA-pohjainen HIV-rokote  
 todettiin kesäkuussa 
 turvalliseksi ja hyvin siedetyksi 
kahdessa uudessa kliinisessä 
kokeessa.

Yhtiö sai Tekesiltä myönteisen 
rahoituspäätöksen ”Biolää-
ketuotannon liiketoiminta-
suunnitelman laatiminen”   
- projektille marraskuussa.

GTU®- teknologia valit-
tiin  Euroopean HIV Vaccine 
Alliance  -tutkimuskonsortion 
(EHVA) kliinisiin tutkimuksiin 
tammikuussa.

FIT Biotech sopi syyskuussa  
12 480 000 euron rahoitus-
järjestelystä Bracknor 
 Investmentin kanssa ja sopi 
 toteuttavansa 500 000  euron 
rahoitusjärjestelyn Sitran 
 kanssa. 

Pitkäaikainen toimitusjohtaja  LL 
Kalevi Reijonen siirtyi yhtiön 
lääketieteelliseksi johtajaksi 
1.1.2016 alkaen. Toukokuussa  
toimitusjohtajaksi nimitettiin 
MD, MBA James Kuo. 
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Haluan kiittää yhtiömme hallituksen ja toimivan johdon 
puolesta omistajiamme saamastamme tuesta ja luotta-
muksesta yhtiömme toimintaa kehitettäessä.

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus

FIT Biotechilla on 20 vuoden kokemus toimialalta. Ai-
nutlaatuisuutemme perustuu patentoimaamme GTU®-
teknologiaan, joka uskotaan mahdollistavan lukuisten 
turvallisten, tehokkaiden ja edullisten lääkeaihioiden ke-
hittämisen eri lääkesovelluksiin. Keskitymme pääasiassa 
lääkkeiden alkuvaiheen kehitykseen; ideasta kliinisiin I ja 
II-vaiheen tutkimuksiin. Kehitämme lääkeaihioita geeni-
hoitoon pääasiassa jo markkinoilla olevien lääkkeiden 
korvaamiseksi, mikä on markkinoilla oleviin tuotteisiin 
verrattuna merkittävästi halvempaa ja potilasystävällisem-
pää, sillä ihmisen elimistö tuottaa itse kyseisiä vasta-ai-
neita. FIT Biotechin GTU®-teknologia on vaihtoehto, joka 
perustuu siihen, että näiden jo markkinoilla olevien mo-
noklonalisten vasta-aineiden tuottamista ohjaavat geenit 
viedään edullisesti ja potilasystävällisesti elimistöön.

Näin toimien FIT Biotech osallistuu aktiivisesti globaa-
lin bioteknologiateollisuuden pyrkimykseen siirryttäessä 
biologisista lääkkeistä geenipohjaisiin lääkkeisiin. Olemme 
jo suorittaneet useita kliinisiä kokeita pisimmälle edisty-
neellä koevalmisteellamme, FIT-06:lla ja saaneet lupaavia 
tuloksia sen kliinisestä tehosta HIV- immuunihoidossa 
ilman, että hoidossa olisi ilmennyt teknologiaan liittyviä 
turvallisuusongelmia.

Lisäksi olemme solmineen yhteistyösopimuksen johtavan 
eurooppalaisen tutkimuskonsortion, EHVAn sekä ranska-
laisen InnaVirVax yrityksen kanssa aloittaaksemme uusia 
faasi II mukaisia kliinisiä tutkimuksia koevalmisteellamme, 
FIT-06:lla vuoden 2017 aikana. Lisäksi olemme katsaus-
kaudella vahvistaneet merkittävästi yhtiön taloudellista 

Toimitusjohtajan katsaus
FIT Biotech on kliinisessä vaiheessa oleva bioteknologiayhtiö, joka keskittyy kehittämään innova-
tiivisia vasta-ainehoitoja ja geenirokotteita syövän immuunihoitoon sekä infektiosairauksien ehkäi-
syyn ja hoitoon.

James Kuo
Toimitusjohtaja
FIT Biotech Oy

tilannetta solmimalla yli 12 miljoonan euron rahoitussopi-
muksen Bracknor-rahoitusyhtiön kanssa. Rahoitus antaa 
meille käyttöpääomaa ja mahdollistaa kehityssuunnitel-
mamme toteuttamisen.

Kilpailukykymme kannalta on tärkeää, että voimme 
valmistaa geenipohjaiset koevalmisteet itse omassa lää-
ketuotantoyksikössämme. HIV tutkimuskonsortio, EHVA 
maksaa sopimuksemme mukaisesti käyttämämme kliini-
set koevalmisteet. Uskomme, että viranomaismääräykset 
täyttävä tuotantokyvykkyytemme muodostaa strategisen 
kilpailuedun, johon kannatta edelleen panostaa. Koeval-
misteiden tuotanto EHVA-konsortion kliinisiin tutkimuksiin 
samaten kuin InnVirVax yhteistyötä varten on käynnistynyt.
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Liiketoiminta Liiketoiminta

Liiketoiminta

FIT Biotechin toiminta-alue

Yleinen lääkekehitysprosessi

Prekliininen
tutkimus

Viranomais-
hyväksyntäFaasi I

1-6 vuotta 6-12 vuotta 0,5-2 vuotta 9-20 vuottaVaiheen kesto

Tavoite

Testi-
populaatio

In-vitro ja
eläinkokeet

20-100
tervettä henkilöä

100-500
potilasta

1000-5000
potilasta N/A

In-vitro,
eläinkokeet, 

terveet
henkilöt sekä

potilaat

Alustava tehon
sekä 

toksisuuden
arviointi

Kliinisen tehon
testaus

Turvallisuuden,
siedettävyyden,

sekä eri 
vaikutusten

arviointi

Tehon
vahvistaminen,
sivuvaikutusten
seuranta sekä
vertailu yleisiin

hoitoihin

Myyntiluvan
saaminen

lääkkeille, jotka
ovat turvallisia ja

tehokkaita

Kaikkien 
tarvittavien

testausten sekä
lupaprosessien
suorittaminen

Faasi II Faasi III Yhteensä

Lääkemarkkinat
Lääketeollisuus käyttää arviolta 2,6 miljardia euroa tuo-
dakseen yhden uuden lääkkeen markkinoille. Lääkeyhti-
öt etsivät lupaavia, varhaisen kehitysvaiheen läpäisseitä 
lääkeaihioita lisensoidakseen niitä pieniltä lääkekehitysyh-
tiöiltä. Pienet lääkekehitysyhtiöt käyvät tyypillisesti jatkuvia 
keskusteluita suurten lääkeyhtiöiden kanssa löytääkseen 
oikeassa vaiheessa parhaat kumppanit pitkäaikaiselle 
yhteistyölle.

Lääkkeiden kulutuksen kasvuun positiivisesti vaikuttavia 
tekijöitä ovat väestön kasvu ja ikääntyminen, uusien lääk-
keiden ja hoitojen lanseeraaminen kehittyneillä markkinoil-
la sekä lääkkeiden ja hoidon saatavuuden paraneminen 
kehittyvillä markkinoilla. 

Lääkealalla on viime vuosina vahvistunut lisenssisopimus-
ten solmiminen jo varhaisemmassa vaiheessa kehitys-
yhtiöiden ja suurten lääkeyritysten välillä. Kova kysyntä 
voimakkaasti kasvavalla markkinalla on johtanut lisens-
sisopimusten arvonnousuun siten, että yhden tuotteen 
lisenssin etumaksut saattavat olla satoja miljoonia euroja 
ja lisäksi niistä maksetaan myyntiperusteista rojaltia jopa 
yli kymmenen prosenttia. Tällä markkinalla FIT Biotech 
toimii.

Biologiset lääkkeet
Lääkkeet voidaan jakaa biologisiin ja kemiallisiin lääkkei-
siin. Kemialliset lääkkeet ovat useimmiten pienimolekyy-
lisiä ja ne valmistetaan kemiallisten reaktioiden avulla. 
Esimerkkejä ovat kipulääkkeet sekä sydän- ja verisuoni-

sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet. Biologiset lääk-
keet ovat puolestaan pääsääntöisesti suurimolekyylisiä ja 
niitä valmistetaan bioteknologisin menetelmin. Esimerkke-
jä ovat erilaiset vasta-aineet ja rokotteet. Valtaosa uusista 
ja kehitteillä olevista lääkkeistä on biologisia. Biologisten 
lääkkeiden odotetaan yleisesti mahdollistavan paremmin 
kohdistetut, tehokkaammat ja turvallisemmat hoidot kuin 
kemiallisten lääkkeiden.  

Lääkekehitysprosessi
Lääkekehitys on viranomaisten sääntelemää toimintaa ja 
se etenee eri vaiheissa eli faaseissa prekliinisistä ja kliini-
sistä tutkimuksista myyntilupahakemuksen jättämiseen. 
Myyntilupaa haettaessa viranomainen arvioi lääkkeen 
hyöty-haittasuhdetta. Myyntiluvan saamiseksi lääkkeen 
on oltava sekä turvallinen että tehokas.

Prekliinisessä faasissa etsitään laboratorio- ja eläinkokei-
den avulla uusia lääkeaihioita ja viitteitä niiden kliinisestä 
turvallisuudesta ja tehosta. Kun prekliinisestä faasista on 
saatu riittävä dokumentaatio, voidaan hakea lupaa kliini-
siin testeihin. Lääkkeen haittavaikutuksia ja turvallisuutta 
seurataan systemaattisesti vielä myyntiluvan myöntämi-
sen jälkeenkin.

Lääkekehitykselle on varsin tyypillistä tietty ennakoimat-
tomuus ja pitkä aikajänne. Suunnitelmia joudutaan usein 
muuttamaan projektien aikana. Tuotekehitysosaamisem-
me ja liiketoimintamallimme mahdollistavat lisenssisopi-
musten solmimisen kansainvälisten lääkeyritysten kanssa 
jo lähivuosina.

FIT Biotechin vuosikertomus 2016      11
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Teknologia ja sovellusalueet Teknologia ja sovellusalueet

GTU®-teknologia

FIT Biotech keskittyy biologisten lääkeaihioiden kehittä-
miseen hyödyntäen omaa, patentoitua vektoriteknologiaa 
(GTU). GTU®-teknologiamme pohjalta kehitettyjen lääke-
aihioiden sovelluksia ovat erilaiset rokotteet ja geenitera-
piat. GTU on pääteknologiamme, jota hyödynnämme ja 
lisensioimme.

Kehitysprojektimme keskittyvät sairauksien ennaltaeh-
käisyyn  ja  hoitoon  erityisesti indikaatioissa, joihin ei ole 
nykyisin saatavilla  hoitoa  tai joissa lääkehoito on tehol-
taan  tai  turvallisuudeltaan  puutteellista.  Yhtiö kehittää 
lääkehoitoja, jotka ovat tuotekehitys- ja valmistuskus-
tannuksiltaan  perinteisiä  lääkehoitoja  edullisempia  ja  
tarjoavat  farmakoekonomisen edun, jolla on painoarvoa 
terveydenhuollon kustannusten edelleen kasvaessa. Eri-
tyisosaamistamme on kehittämämme GTU®-teknologian 
hyödyntäminen sairauksissa, joissa lääketieteellinen tarve  
ja  terveydenhuollon kustannukset  ovat  suuret.

Tavoitteenamme on ensisijaisesti todentaa kehittämiem-
me lääkeaihioiden prekliininen teho (proof-of-concept 
eli  periaatteellinen  toimivuus). Tämän jälkeen pyrimme 
rahoittamaan lääkeaihioiden kliinisen tuotekehityksen 
tekemällä yhteistyö- tai lisenssisopimuksia suurten lääke-
yhtiöiden kanssa.

gtGTU-teknologia
FIT Biotech on kehittänyt GTU®-teknologian pohjal-
ta  uudenlaisen geeninsiirtoteknologian, gtGTU:n, jota 
käytetään tuotettaessa elimistössä valkuaisaineita, joilla 
pyritään ennaltaehkäisemään tai hoitamaan sairauksia. 
gtGTU-geeninsiirtoteknologia eroaa GTU®-teknologiasta 
siten, että se ei synnytä elimistössä immuunivastetta, 
joka estäisi tai tuhoaisi toivotun valkuaisaineen tuoton. 
Geenirokotteissa käytetyllä GTU®-teknologialla sen sijaan 
synnytetään nimenomaan immuunivaste viruksia tai bak-
teereja vastaan.

Teknologia ja sovellusalueet

Kehitysprojektit

1.    GTU®-geeniterapia
Geeniterapiassa eli sairauden hoidossa tai ehkäisemi-
sessä geenien siirron avulla pyritään siirtämään haluttuja 
geenejä ihmisen somaattisiin soluihin ja saada kyseiset 
solut tuottamaan sairautta hoitavia tai ennaltaehkäiseviä 
valkuaisaineita. FIT Biotechin tavoitteena on kehittää gee-
niterapiaa mahdollistavia sovelluksia. Yhtiöllä on käyn-
nissä prekliinisiä tutkimuksia todentaakseen patentoidun 
GTU®-teknologian toimivuuden geeniterapiassa. Tutki-
muksista on saatu positiivisia tuloksia, jotka vahvistavat 
yhtiön käsitystä teknologian toimivuudesta.

2.    GTU®-geenirokotteet
GTU®-rokotteilla yhtiö keskittyy erityisesti sairauksien 
ennaltaehkäisyyn ja hoitoon niillä alueilla, joihin ei ole 
nykyisin saatavilla hoitoa tai lääkehoito on teholtaan tai 
turvallisuudeltaan puutteellista. Tällaisia ovat mm. hoitava 
tuberkuloosirokote, HIV-immuuniterapia ja eläinrokotteet.  

3.    Tutkimusyhteistyö 
Yhtiö pyrkii suorien lisenssisopimusten ohella solmimaan 
tutkimussopimuksia, joiden kautta edetään varsinaisiin 
lisenssisopimuksiin. Yhtiö on mukana EU:n Horisontti 
2020 -tutkimusryhmässä, joka kehittää uudenlaista hoi-
toa HIV-sairauden hoitoon. 

4. Tuotanto
FIT valmistaa koerokotteita omissa, Lääkelaitoksen hy-
väksymissä tuotantotiloissa. Tilat täyttävät valmistettavien 
DNA-pohjaisten rokotetuotteiden tuotannolle asetetut 
lainsäädännölliset vaatimukset ja mahdollistavat puhtaan 
ja turvallisen rokotevalmistuksen joustavasti tutkimusten 
tarpeisiin. Käytettävä tuotantolaitteisto ja välineistö on va-
littu niin, että ne täyttävät lainsäädännölliset vaatimukset 
ja mahdollistavat riittävän rokotetuotannon vaarantamatta 
rokotteen puhtautta ja turvallisuutta.

12      FIT Biotechin vuosikertomus 2016 
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LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.-31.12.2016 
Toimintaympäristö ja strategian painopiste
Maailman lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan merkittävästi ja ylittävän vuonna 2017 triljoonan euron rajan. Mark-
kinatutkimusten mukaan biologisten lääkkeiden aseman vahvistuminen eri sairauksien hoidoissa voidaan havaita 
myös markkinoilla: koko lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan 4-7 prosenttia vuodessa, kun biologisten lääkkeiden 
osalta vastaava luku on 11 prosenttia (Lähde: BCC Research: Biologic Therapeutic Drugs: Technologies and Glo-
bal Markets, January 2015). Biologisten ja kemiallisten lääkkeiden lisäksi lääkemarkkinoilla yleistyvät geenipohjaiset 
hoitomuodot. Tämä on nopeasti kasvava markkina-alue, ja useat suuret lääketeollisuusyritykset ovat viime aikoina sol-
mineet arvokkaita sopimuksia bioteknologia-alan yritysten kanssa perustuen näihin varhaisen vaiheen tutkimustulok-
siin. Markkinoiden kehityssuunta vaikuttaa osaltaan siihen, että FIT Biotech on vakuuttunut geenipohjaisten hoitomuo-
tojen kehittämiseen perustuvan strategiansa olevan oikea, ja että yhtiön tulevien kehitysprojektien tulisi keskittyä tälle 
alueelle. 

FIT Biotech keskittyi katsauskaudella strategiansa mukaisesti tavoitteeseensa lisensioida GTU®-teknologiaansa eri 
yhteistyökumppaneille lääketieteellisiin sovelluksiin. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyn-
tävien lääkeaihioidensa prekliinisen tehon (proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus), jonka jälkeen yhtiö pyrkii 
lisensioimaan lääkeaihion lääkeyhtiöille jatkokehitykseen ja lopulta myyntiin. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltujen 
lisenssisopimusten allekirjoitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin.

FIT Biotech aloitti katsauskaudella tutkimusyhteistyön useiden kansainvälisten tutkimuslaitosten ja kahden suuren 
monikansallisen lääkeyhtiön (European HIV Vaccine Alliance, EHVA) kanssa. Kliinisissä tutkimuksissa testataan FIT 
Biotechin tuottamaa, GTU®-teknologiaa hyödyntävää HIV-rokoteaihioita. Euroopan komissio on myöntänyt EHVA:lle 
22 miljoonan euron apurahan. FIT Biotechin osuudeksi tästä apurahasta tulee noin miljoona euroa vuosille 2016-17 
kattamaan hankkeen aiheuttamat kustannukset. Rahoituksen kassavirtavaikutus painottuu hankkeen alkujaksolle. 
Hankkeen on määrä jatkua vuoteen 2021.

FIT Biotech saavutti katsauskaudella myönteisiä tuloksia GTU®-teknologiansa soveltuvuutta geenipohjaisiin hoito-
muotoihin koskevissa prekliinisissä tutkimuksissa ja jatkoi laajennettuja prekliinisiä tutkimuksia tavoitteenaan todentaa 
aihioiden periaatteellinen toimivuus.

FIT Biotech ja InnaVirVax aloittivat yhteistyön HIV:n immuunihoidossa ja sen kaupallistamisessa. Yhteistyössä on kyse 
immunoterapeuttisten rokotteiden yhdistämisestä. Rokotteiden erityyppiset vaikutusmekanismit antavat potentiaali-
sesti tehokkaan yhteisvaikutuksen HIV:n funktionaalisessa hoidossa. Tällaisella hoidolla tavoitellaan kliinistä hoitovas-
tetta, jossa HIV-infektio on kurissa ilman jatkuvaa lääkehoitoa ja ilman että sairaus etenee.  

FIT Biotech ja InnaVirVax suunnittelevat aloittavansa kliinisen faasi II tutkimuksen vuonna 2017. Tutkimuksessa selvi-
tetään FIT Biotechin DNA HIV-rokotteen ja InnaVirVaxin immuunisuojarokotteen yhteiskäytön turvallisuutta, siedettä-
vyyttä, immuunivastetta ja kliinistä tehoa. InnaVirVax toteuttaa ja rahoittaa kliinisen kokeen ja yhtiöt omistavat tutki-
mustulosten oikeudet yhdessä. Tutkimustulosten ollessa positiiviset yhtiöt pyrkivät yhdessä rahoittamaan tarvittavat 
jatkotutkimukset sekä kaupallistamaan rokotteiden yhteiskäytön HIV:n hoidossa.

Tuotanto
FIT Biotechin strategisena vahvuutena on valmius ylläpitää omaa GMP-tasoista (Good Manufacturing Practice) tuo-
tantotilaa, jossa yhtiö voi tuottaa kliinisissä tutkimuksissa käytettäviä rokotteita. Tilat täyttävät valmistettavien DNA-
pohjaisten rokotetuotteiden tuotannolle asetetut lainsäädännölliset vaatimukset ja mahdollistavat puhtaan ja turvallisen 
rokotevalmistuksen joustavasti tutkimusten tarpeisiin. Käytettävä tuotantolaitteisto ja välineistö on valittu niin, että ne 
täyttävät lainsäädännölliset vaatimukset ja mahdollistavat riittävän rokotetuotannon vaarantamatta rokotteen puhtaut-
ta ja turvallisuutta. 

Yhtiön tuotanto on ollut taloudellisista syistä keskeytettynä, minkä vuoksi määräaikainen GMP-toimilupa tuotannon 
osalta raukesi kesällä 2015. Toukokuussa 2016 yhtiö haki tuotantotilan GMP-toimiluvan palauttamista FIT06 HIV-ro-
kotevalmistuksen aloittamiseksi. 

Uudistetun toimiluvan myötä FIT Biotech aloittaa kehittämänsä hoitavan HIV-rokotteen valmistuksen EU:n Horisontti 
2020 EHVA-projektiin, jossa rokotteen tehoa tutkitaan uudenlaisessa hoitomallissa. Yhtiö tuottaa myös HIV-rokotteen 
InnaVirVaxin kanssa yhteistyössä tehtävään kliiniseen kokeeseen. 

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2016

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys
Yhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 10 000 (20 000) euroa. Yhtiön liiketoiminta keskittyy tuotekehitykseen, minkä 
johdosta liikevaihto jäi vähäiseksi. Yhtiön liikevaihto koostui HIV-rokotteeseen liittyvien palveluiden myynnistä.

Yhtiön katsauskauden tulos oli -3 651 186 (2 615 663) euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,12 (0,09) euroa. Valuutta-
kurssien vaihteluilla ei ollut merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen. 

Tase, rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 1 428 076 (2 693 711) tuhatta euroa. Yhtiön oma pääoma oli -12 404 482 (-9 274 
745) euroa.

Yhtiön osakepääoma katsauskauden lopussa oli 8 282 473 euroa ja yhtiön osakemäärä on yhteensä 43 022 718 osa-
ketta. Oma pääoma ja pääomalainat yhteenlaskettuna olivat -630 413 euroa. Yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen 
ryhtynyt toimenpiteisiin pääoman kuntoon laittamiseksi. Katso tarkemmin Tilikauden jälkeiset tapahtumat.

Yhtiön patentit on arvostettu taseessa niiden poistoilla vähennettyyn hankintamenoon. Katsauskauden aikana ei ole 
tehty tuotekehitysinvestointeja.

Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 486 916 (1 844 833) euroa. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä ly-
hytaikaisia velkoja yhteensä 739 123 (194 387) euroa, vaihtovelkakirjalainoja 1 270 000 euroa ja pääomalainoja 11 774 
070 (11 774 070) euroa. 

Lähiajan riskit, toiminnan jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys
Tilinpäätöstä laadittaessa on käytetty oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Toiminnan jatkumisen varmistamiseksi yhtiön on 
mm. säilytettävä riittävä maksuvalmius. Yhtiön johto on laatinut seuraavalle kahdelletoista kuukaudelle liiketoiminnan kas-
savirtaennusteen, jossa kulutaso on vuoden 2016 tasolla ja tulorahoitus perustuu sekä pääosin Bracknorin kanssa sol-
mittuun rahoitussopimukseen että FIT Biotechille myönnettyyn rahoitukseen Euroopan komission ohjelmasta European 
HIV Vaccine Alliancelle (EHVA).  Yhtiön hallitus ja johto uskovat, että yhtiön rahoitus on turvattu seuraavalle kahdelletoista 
kuukaudelle. Yhtiön hallitus ja johto pyrkivät jatkuvasti selvittämään tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksia varmistaak-
seen yhtiön pitkän aikavälin toiminnan.

Bracknorin sopimuksen mukaan yhtiö voi nostaa vähintään 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2017 aikana. EHVA päätöksen 
mukaan yhtiö voi saada vuoden 2017 aikana noin 0,6 miljoonan euron korvauksen vuonna 2016 suorittamistaan ohjel-
maan liittyvistä kustannuksista. Euroopan komission myöntämään rahoitukseen liittyy lähinnä ajoitusriski kustannusten 
korvaamiseen FIT Biotechille.

Bracknorin kanssa solmittu järjestely mahdollistaa yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden ja käyttöpääoman riittävyyden ainakin 
vuodelle 2017. Ohjelma ei rajoita FIT Biotechin mahdollisuuksia hankkia muunlaista oman ja vieraan pääoman ehtoista 
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rahoitusta. Rahoitusjärjestelyn täytäntöönpanoon liittyy useita ehtoja, jotka voivat vaikuttaa toteutuessaan rahoituksen 
saatavuuteen. Bracknor Investmentillä on oikeus irtisanoa ohjelma, mikäli yhtiö rikkoo velvoitteitaan, sen liiketoimintaan 
kohdistuu olennainen haitallinen muutos (”material adverse effect”), määräysvalta yhtiössä vaihtuu (”change of control”) 
tai Sitra myy yli 40 prosenttia K-osakkeistaan ennen kuin kolme vuotta on kulunut sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäksi 
mikäli yhtiö rikkoo sopimusta (”event of default”), vaihtovelkakirjat voidaan eräännyttää välittömästi maksettaviksi, ja mikäli 
yhtiö toteuttaa merkittävän yritysjärjestelyn (”major transaction”) tai ilmenee sen osakkeiden likviditeettiin vaikuttava tapah-
tuma (”liquidity event”), yhtiöllä on velvollisuus lunastaa ohjelman mukaisesti liikkeeseen lasketut, liikkeessä olevat vaih-
tovelkakirjat hintaan, joka vastaa 115:tä prosenttia niiden pääomasta. Järjestely laimentaa nykyisten osakkeenomistajien 
omistusta merkittävästi. Tilinpäätöspäivän jälkeen yhtiö on sopinut vaihtovelkakirjalainan muuttamisesta oman pääoman 
ehtoiseksi. Takaisinmaksua rajoittaa osakeyhtiölain pääomalainaa koskevat rajoitukset lainan takaisinmaksusta. 

Yhtiö voi vaikuttaa pääoman määrään sopeuttamalla kulurakennettaan saatavilla olevan rahoituksen mukaisesti. Johto 
ennustaa ja valvoo pääomaa ja maksuvalmiutta pääoman ja kassavarojen määrän perusteella. Näistä raportoidaan halli-
tukselle säännöllisesti.

Strategiset riskit liittyvät tuotekehitysprojektien tekniseen onnistumiseen, kilpailevien tuotteiden markkinoille tuloon ja ra-
hoituksen saatavuuteen.  Mikä tahansa tutkimusprojekteissa tapahtuva epäsuotuisa muutos saattaa vaarantaa omaisuu-
den arvoa ja näin ollen edustaa merkittävää riskiä yhtiössä. Tällaiset epäsuotuisat tapahtumat saattavat toteutua lyhyellä 
varoitusajalla ja ovat ennakoimattomia.

Tutkimus ja kehitystoiminta
Yhtiö ostaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintansa ostopalveluina virolaiselta Icosage A/S:ltä. Katsauskaudelle kohdistu-
neet kustannukset ovat olleet maltilliset. 

Henkilöstö
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 15 (11 henkilöä). Osa yhtiön henkilöstöstä oli katsauskauden aikana 
lomautettuna.

Muutokset yhtiön johdossa katsauskaudella
Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 16.5.2016 alkaen lääketieteen lisensiaatti, MBA James Kuo pitkäaikaisen 
toimitusjohtaja Kalevi Reijosen siirryttyä yhtiön lääketieteelliseksi johtajaksi (CMO). Uuden toimitusjohtajan hakupro-
sessin aikana toimitusjohtajana toimi Rabbe Slätis (hallituksen puheenjohtaja) ollen nyt hallituksen jäsen ja tänä aikana 
hallituksen puheenjohtajana toimi Juha Vapaavuori 20.1.2016 alkaen, jossa tehtävässä hän jatkaa edelleen.

Yhtiö tiedotti 21.1.2016 filosofian tohtori Andres Männikin aloittavan yhtiön tieteellisenä johtajana. Professori Mart Us-
tav jatkaa yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan jäsenenä.

Yhtiön johtoryhmän jäsenet katsauskauden päättyessä olivat: James Kuo, toimitusjohtaja, Kalevi Reijonen, lääketie-
teellinen johtaja, Liisa Laitinen, maajohtaja, talousjohtaja, Matti Lähde, tuotantojohtaja, Jussi Seitsonen, vastuullinen 
johtaja, laadunvalvonta ja Andres Männik, tieteellinen johtaja

Yhtiön hallituksen jäsenet 1.1.2016 alkaen olivat: Juha Vapaavuori, puheenjohtaja 20.1.2016 alkaen, Erkki Pekkari-
nen, Rabbe Slätis ja Dirk Teuwen.

Yhtiön hallituksen jäsenet 8.4.2016 alkaen ovat olleet: Juha Vapaavuori (puheenjohtaja), Rabbe Slätis, Erkki Pekkari-
nen, Mart Ustav ja Chitra Bharucha.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2016 päätökset
FIT Biotechin varsinainen yhtiökokous 2016 pidettiin 8.4.2016 Helsingissä. 

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuva-
pauden tilikaudelta 2015.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksesta vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) varsinaista jäsentä ja 
päätti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Juha Vapaavuori, Erkki Pekkarinen ja Rabbe Slätis ja 
että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Chitra Bharucha ja Mart Ustav toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seu-
raavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
päättyvältä toimikaudelta seuraavasti:

• Hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa kuukaudessa

• Hallituksen muille varsinaisille jäsenille (varapuheenjohtaja mukaan lukien) maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa 
fyysiseltä kokoukselta, jossa hallituksen jäsen on henkilökohtaisesti läsnä koko hallituksen kokouksen kestoajan.

 
• Hallituksen jäsenille, jotka asuvat ulkomailla, maksettaisiin kokouspalkkiona 500 euroa myös kokouksista, joihin he 

osallistuvat puhelimitse, edellyttäen että jäsen on puhelimitse läsnä koko hallituksen kokouksen kestoajan ja että 
kyseessä on hallituksen kokous, joka pidetään muutoin fyysisenä kokouksena. 

• Hallituksen puheenjohtajalle ja muille varsinaisille jäsenille maksetaan lisäksi kohtuulliset matkakustannukset halli-
tuksen kokouksiin. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 2 615 663,08 
euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

Tämä kirjanpidollinen voitto on syntynyt pääasiassa johtuen siitä, että Tekes jätti yhtiön perimättäjättämishakemuksen 
(20.4.2015) perusteella perimättä yhteensä noin 6,5 miljoonan euron osuuden yhtiön pääomalainaehtoisten lainojen 
pääomasta.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio- ja osakkeeseen oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien 
optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella 
päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien anta-
misesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 300 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa K-osaketta.
Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen yhtiön johdolle tai henkilöstölle tai muihin päättämiinsä tarkoituksiin.
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista osakeannin ja optio- ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien anta-
misen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia päät-
tää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
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4. Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Juha Vapaavuori. 
 

Osakkeet ja osakepääoma
FIT Biotechillä on 3 osakesarjaa, A-, D-, ja K-osakkeet, joista K-osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq 
Helsingin First North -markkinapaikalla. Yhtiöllä on yhteensä 43 022 718 kpl osakkeita, jotka jakautuvat osakelajei-
hin seuraavasti: A: 5 229 kpl, D: 65 235 kpl ja K: 42 952 254 kpl. Osakelajeja B ei ole toistaiseksi annettu. Keskeiset 
erot eri osakesarjoissa liittyvät jako-osuuksiin asetettaessa yhtiö selvitystilaan tai purettaessa yhtiö sekä osakkeiden 
muuntamiseen eri osakesarjan osakkeiksi. Eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden erilaisia oikeuksia ja osakkeiden 
muuntamista on kuvattu tarkemmin yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiö suuntasi itselleen 10 000 000 uuden K-osakkeen maksuttoman osakeannin varmistaakseen, että Yhtiöllä on 
käytettävissään K-osakkeita luovutettavaksi vaihtovelkakirjojen vaihtamisen ja warranttien toteuttamisen yhteydessä.

Yhtiöllä on tilikauden päättyessä omia K-sarjan osakkeita hallussaan yhteensä 10 000 000 kpl eli 23,24 % yhtiön osa-
kekannasta ja äänistä. FIT Biotech toteutti 8.4.2016 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella Trans-
link Corporate Finance Oy:lle suunnatun osakeannin, jossa tarjottiin merkittäväksi 213 763 Yhtiön uutta K-osaketta. 
Suunnattu osakeanti toteutettiin korvauksena Translinkin yhtiölle suorittamista sopimuksen mukaisista asiantuntijapal-
veluista summaltaan 41 450 euroa. Järjestelyyn oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja järjestely toteutettiin 
yhtiön pääomarakenteen ja kassavarojen vahvistamiseksi.

Vaihtovelkakirjoista Bracknorilta konvertoitiin osakepääomaan yhteensä 360 000 euroa ja Sitralta 120 000 euroa  tili-
kaudella. Vaihtovelkakirjalainojen konvertoinnin yhteydessä luovutettiin yhteensä 3 258 466 K-sarjan osaketta Brack-
norille ja 1 610 208 osaketta Sitralle. Vaihtovelkakirjalainoihin liittyviä, liikkeellä olevia warrantteja on Bracknorilla 2 745 
151 kappaletta ja Sitralla 1 532 479 kappaletta.

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä, pörssiarvo ja osakkeenomistajat
Osakkeet Nasdaq Helsingissä

Tammi-joulukuu Osake-vaihto Arvo Korkein Alin Keskihinta Viimeisin
 2016  kpl  yhteensä,  euroa  euroa  euroa 
    euroa   
FITBIO  7 493 022 1 783 870                1,11 0,07 0,24             0,086
 
     31.12.2016  31.12.2015
Pörssiarvo, euroa     3 479 133  22 079 854
Osakkeenomistajia    913  405

Optio-ohjelmat ja kannustinjärjestelmät
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuk-
sien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 300 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa K-osa-
ketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti. Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta 
yhtiön avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet 2015. Optio-oikeuksia annettiin 
yhteensä enintään 1 910 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 910 000 yhtiön uutta 
tai sen hallussa olevaa K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1 004 330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301 
890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015B, 301 890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015C ja 30 890 kappalet-

ta merkitään tunnuksella 2015D. Optio-oikeudet annettiin vastikkeetta avainhenkilöille. Kukin optio-oikeus oikeuttaa 
merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 
merkintäaika on optio-oikeudella 2015A 1.7.2016-31.12.2021, optio-oikeudella 2015B 1.1.2018-31.12.2021, optio-
oikeudella 2015C 1.1.2019-31.12.2021 ja optio-oikeudella 2015D 1.1.2020-31.12.2021. Osakkeen merkintähinta on 
optio-oikeudella 2015A 1,25 euroa eli kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin listautumisannin merkintähinta, 
optio-oikeudella 2015B 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkintähinta, optio-oikeudella 2015C 1,56 euroa eli 
sama kuin listautumisannin merkintähinta ja optio-oikeudella 2015D 1,56 euroa eli sama kuin listautumisannin merkin-
tähinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen merkintähinta 
on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

Keskeiset riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoiminta on kehitysvaiheessa ja perustuu tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehitty-
misestä kannattavaksi ole takeita. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus, tulevaisuudennäkymät ja jopa sen jatkuminen 
riippuvat olennaisesti siitä, kykeneekö yhtiö tekemään kehittämäänsä GTU®-teknologiaa koskevia yhteistyösopimuk-
sia sekä erityisesti siitä, kykeneekö yhtiö osoittamaan yhtiön gtGTU-teknologian periaatteellisen toimivuuden.

Yhtiön liiketulos riippuu uusien, erityisesti geeniterapian alalla tavoiteltavien sopimusten mukaisista maksuista sekä 
yhtiön jo allekirjoittamiin aiesopimuksiin perustuvien maksujen toteutumisesta suunnitellusti. Lääkekehitysalalle tyypil-
liseen tapaan tutkimustuloksia ja niistä riippuvista sopimuksista mahdollisesti saatavien maksujen määrää on vaikeaa 
ennakoida tarkasti monien epävarmuustekijöiden vuoksi. Yhteistyösopimusten etumaksuista erityisesti etappimaksut 
ja myöhemmin myyntiin sidotut lisenssisopimusten rojaltit riippuvat siitä, miten riskialtis tuotekehitys etenee ja saa-
daanko yhtiön teknologian pohjalta kehitetylle lääkkeelle myyntilupaa.

Yhtiön kehitysprojektit saattavat edetä suunniteltua hitaammin. Yhteistyöhankkeet ja suunnitelmat eivät aina toteudu 
odotetusti ja ne sisältävät olennaista epävarmuutta. Kehityshankkeisiin liittyy alalle tyypillisesti aina teknologiariski, joka 
kuitenkin vähenee tutkimusten edetessä kliiniseen vaiheeseen.

Yhtiö tukeutuu tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitukseen avustuksin ja lainoin. Nämä tuet, joita paikalliset, kansalliset 
ja EU-tason instituutiot tarjoavat edistääkseen kehitystä alalla, ovat olleet merkittäviä. Avustusten saatavuutta keski-
pitkällä tai pitkällä aikavälillä ei voida kuitenkaan taata ja näin ollen tämä muodostaa mahdollisen riskin yhtiön tuloihin 
tulevaisuudessa. FIT Biotech voi hankkia lisärahoitusta osakeanneilla, käyttämällä yhtiön osakkeita maksuvälineinä tai 
neuvottelemalla uusien mahdollisten rahoittajien kanssa. Jos yhtiö ei saa hankittua rahoitusta, sen toiminta vaarantuu.

Mikäli yhtiön GTU®-teknologian pohjalta kehitettyjen lääkeaihioiden tuotekehitys edistyy arvioitua nopeammin tai 
mikäli tuotekehityskulut eivät pysy yhtiön laatimien budjettien puitteissa, tämä saattaa edellyttää oman tai vieraan pää-
oman ehtoisen rahoituksen hankkimista arvioitua aiemmin tai arvioitua enemmän. Jos tuotekehitys edistyy arvioitua 
hitaammin, tuotekehityskulut ja niistä johtuva rahoitustarve voivat vastaavasti siirtyä myöhemmäksi. Tutkimustulosten 
kaupallistamisen aikaistuminen vähentää vastaavasti lisärahoituksen tarvetta.

Kilpailijat saattavat löytää uusia ja tehokkaita hoitomuotoja sellaisiin sairauksiin, joihin myös FIT Biotech kohdistaa ke-
hityshankkeitaan. Tämä saattaa vaikuttaa meneillään olevien tai tulevien kehityshankkeiden arvoon.

Yhtiön nykyiset tai tulevat yhteistyökumppanit eivät välttämättä onnistu yhtiön GTU®-teknologiaan perustuvien 
lääkeaihioiden kaupallistamisessa. Yhtiön liiketoiminnan kehitys tulevaisuudessa riippuu merkittävissä määrin siitä, 
kykeneekö yhtiö itse tai yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa menestyksellisesti viemään nykyisten ja tulevien 
lääkeaihioidensa kehitystyön sellaiseen vaiheeseen, jossa on mahdollista tehdä yhtiölle edullisilla ehdoilla yhteistyöso-
pimuksia kolmansien osapuolten kanssa.

Yhtiön menestys, kasvu ja sen liiketoiminnan kannattavuus riippuvat olennaisesti yhtiön johdon ja muiden avainhenki-
löiden ammattitaidosta sekä yhtiön kyvystä sitouttaa nykyinen johto ja muut avainhenkilöt ja rekrytoida uutta, toimialan 
tuntevaa ja osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa.

Rahoitusriskeistä on lisäksi kerrottu kohdassa Lähiajan riskit, toiminnan jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys.

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus
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Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.1.2017 valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi asianajaja Eero Rautalahti.

Yhtiö tiedotti 10.3.2017 siitä, että yhtiön oma pääoma oli negatiivinen 31.12.2016. Yhtiön hallitus on ryhtynyt toimen-
piteisiin oman pääoman kuntoon saattamiseksi ja tiedotti 10.3.2017 vaihtovelkalainojen  muuttamisesta oman pää-
oman ehtoisiksi. Oma pääoma oli vaihtovelkakirjojen konvertoinnin jälkeen 10.3.2017 OYL:n edellyttämällä tasolla.

Näkymät vuodelle 2017
Lääkekehitykselle on leimallista pitkäjänteisyys ja korkea tuotto-odotus tulosten ollessa positiivisia. FIT Biotechin tavoit-
teena on lisensioida lääkeaihiotaan liikekumppaneille, jotka kykenevät vastaamaan aihioiden kliinisistä jatkotutkimuksista, 
myyntilupahakemuksista sekä kaupallistamisesta. Yhtiön ansaintamalli perustuu tavoiteltujen lisenssisopimusten allekir-
joitus- ja etappimaksuihin sekä rojalteihin.  

FIT Biotech jatkaa strategiansa toteuttamista tavoitteenaan patentoidun GTU®-teknologian lisensointi eri yhteistyökump-
paneille lääketieteellisiin sovelluksiin. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti todentamaan GTU®-teknologiaa hyödyntävien lääkeaihioi-
densa prekliinisen tehon (proof-of-concept eli periaatteellinen toimivuus). 

FIT Biotechin kehityshankkeet ja niiden kuvaus katsauskauden päättyessä on pääosin 20.5.2016 tiedotetun mukai-
nen. Muutoksena on 20.5.2016 tiedotettuun on Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) -hankkeeseen liittynyt tutkimus-
rahoitushakemus, joka ei johtanut myönteiseen päätökseen 10.6.2016 tiedotetun mukaisesti. Lisäksi katsauskauden 
päättymisen jälkeen 5.9.2016 yhtiö tiedotti geenipohjaiseen hoitoon tähtäävän periaatteellista toimivuutta osoittavan 
prekliinisen tutkimuksensa viivästyvän. Tutkimusraportin arvioidaan valmistuvan vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä.  Yhtiö tiedotti 16.12.2016 yhtiön ja InnaVirVaxin yhteistyöstä immunoterapeuttisen rokotteiden yhdistämisestä. 
Rokotteiden erityyppiset vaikutusmekanismit antavat potentiaalisesti tehokkaan yhteisvaikutuksen HIV:n funktionaalises-
sa hoidossa. Tällaisella hoidolla tavoitellaan kliinistä hoitovastetta, jossa HIV-infektio on kurissa ilman jatkuvaa lääkehoitoa 
ja ilman että sairaus etenee.  FIT Biotech tuottaa myös terapeuttisen HIV-rokotteen eurooppalaisen EHVA-HIV rokotealli-
anssin monikansalliseen kliinisiin tutkimukseen HIVin funtionaaliseen hoitoon. 

Yhtiö ei odota vuodelta 2017 kertyvän liikevaihtoa.

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle
FIT Biotechin tilikauden 2016 tulos oli -3 651 186 euroa. Yhtiöllä ei ollut voitonjakokelpoisia varoja 31.12.2016. 
Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.

Vuoden 2017 taloudellinen tiedottaminen
FIT Biotechin puolivuosikatsaus vuodelta 2017 julkaistaan 15.9.2017.

Hallituksen toimintakertomus Keskeiset tunnusluvut

KESKEISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Osakekohtainen   =   Katsauskauden tulos                                 __________________________
Tulos                         Osakkeiden lukumäärä keskim.

Oman pääoman  =    Tulos ennen satunnaisia eriä - vero  x100                                 ___________________________________
tuotto-% (ROE)          Oma pääoma + vähemmistöosuus

Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100
                                 

___________________________________
                                                                                        

                     

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Sijoitetun pääoman = Voitto/-tappio + rahoituskulut x 100

                     
___________________________________________________ 

tuotto-% (ROI)           Oma x pääoma + vähemmistöosuus + korolliset rahoitusvelat

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Rahayksikkö 1000 EURO 1.1.-31.12/2016 1.1.-31.12/2015 1.1.-31.12/2014
Liikevaihto 10 20 30
Liikevoitto/liiketappio -3 030 3 843 -2 291
Oikaistu liikevoitto/liiketappio (* -3 030 -2 642 -2 291
Tilikauden tulos -3 651 2 616 -2 304
Oikaistu tilikauden tulos (** -3 651 -2 629 -2 304
Liiketoiminnan rahavirta - 2 487 -2 432 -1 204
Rahavarat 486 1 845 217
Oma pääoma -12 404 -9 275 -21 349
Avustukset 191 6 539 205
Taseen loppusumma 1 428 2 694 1 021

Oman pääoman tuotto-% (ROE) negatiivinen negatiivinen 
Omavaraisuusaste % negatiivinen negatiivinen 
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) negatiivinen 226,3 
Osakekohtainen tulos negatiivinen negatiivinen 

(* oikaistu Tekesin perimättäjättämällä pääomalainalla 6 485 213,20 eur   
(** ilman taloudellisen neuvonantajan palkkiota     
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Rahayksikkö EUR 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 
 LIIKEVAIHTO 10 000 20 000
  
Liiketoiminnan muut tuotot 191 127 6 543 853
Materiaalit ja palvelut  
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat  
           Ostot tilikauden aikana -133 468 -10 030
      Ulkopuoliset palvelut -243 008 -315 833
Materiaalit ja palvelut yhteensä -376 476 -325 862
Henkilöstökulut  
      Palkat ja palkkiot -871 548 -762 070
      Henkilösivukulut  
           Eläkekulut -82 302 -85 128
           Muut henkilösivukulut -37 756 -28 876
Henkilöstökulut yhteensä -991 605 -876 074
Poistot ja arvonalentumiset  
      Suunnitelman mukaiset poistot -159 397 -157 230
  
Liiketoiminnan muut kulut -1 704 025 -1 361 711
  
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -3 030 377 3 842 976
  
Rahoitustuotot ja –kulut  
      Muut korko- ja rahoitustuotot  
           Muilta 25 308
      Korkokulut ja muut rahoituskulut  
           Muille  -620 835 -1 227 621
  
VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -3 651 186 2 615 663
  
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -3 651 186 2 615 663

TULOSLASKEMA

Tuloslaskelma

      
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015

V  A  S  T  A  A  V  A  A  
  
           PYSYVÄT VASTAAVAT  
           Aineettomat hyödykkeet  
                     Aineettomat oikeudet 619 937 715 985
     619 937 715 985
           Aineelliset hyödykkeet  
                     Koneet ja kalusto 41 665 11 647
                     Muut aineelliset hyödykkeet 68 833 
  
            PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 730 436 727 632
  
           VAIHTUVAT VASTAAVAT  
           Saamiset  
                Pitkäaikaiset  
                      Muut saamiset 87 519 
                Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 87 519 
                Lyhytaikaiset  
                     Lainasaamiset 2 
                     Muut saamiset 89 531 80 415
                     Siirtosaamiset 33 672 40 832
                Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 123 205 121 247
  
           Rahat ja pankkisaamiset 486 916 1 844 833
  
           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 697 640 1 966 079
  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 428 076 2 693 711

V A S T A T T A V A A     
  
   OMA PÄÄOMA   
           Osakepääoma  
                     Osakepääoma 8 282 473 7 761 024
                     Ylikurssirahasto 6 906 058 6 906 058
           Muut rahastot  
                     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 013 186 9 013 186
           Edellisten tilikausien voitto (tappio) -32 955 014 -35 570 677
           Tilikauden voitto (tappio) -3 651 186 2 615 663
  
          OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -12 404 482 -9 274 745
  
           VIERAS PÄÄOMA  
           Pitkäaikainen  
                     Vaihtovelkakirjalainat *) 1 270 000 
                     Siirtovelat 49 366 
                     Pääomalainat 11 774 070 11 774 070
           Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 093 436 11 774 070
           Lyhytaikainen  
                     Saadut ennakot 47 782 
                     Ostovelat 403 885 82 487
                     Muut velat 79 225 22 916
                     Siirtovelat 208 231 88 984
          Lyhytaikaiset velat  yhteensä 739 122 194 387
  
          VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 832 558 11 968 457
  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 428 076 2 693 711

*) Muutettu oman pääoman ehtoiseksi 10.3.2017

TASE

Tase
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Rahavirtalaskelma

     1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 
Rahayksikkö EUR 2016 2015
 
Liiketoiminnan rahavirta  
           Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä -3 651 186 2 615 663
           Oikaisut: tuotot ja kulut, joista ei aiheudu
           rahavirtaa  -5 244 151
                Suunnitelman mukaiset poistot 159 397 157 230
                Rahoitustuotot ja -kulut 620 810 -13 750
           Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -2 870 980 -2 485 007
  
           Käyttöpääoman muutos:  
                Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
                lisäys(-)/vähennys(+) -89 478 -31 963
                Lyhytaikaisten korottomien velkojen
                lisäys(+)/vähennys(-) 495 475 70 921
           Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä  ja veroja -2 464 983 -2 446 049
  
           Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
           rahoituskuluista -22 208 13 442
           Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta 25 308
           Rahavirta ennen satunnaisia eriä -2 487 165 -2 432 300
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 487 165 -2 432 300
  
Investointien rahavirta:  
           Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin
           hyödykkeisiin -162 201 -170 530
Investointien rahavirta (B) -162 201 -170 530
  
Rahoituksen rahavirta:  
Maksullinen oman pääoman lisäys  521 449,26  3 536 846,16
Pitkäaikaisten lainojen nostot  770 000,00  693 500,00
Rahoituksen rahavirta (C) 1 291 449 4 230 346
  
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-) -1 357 917 1 627 516
Rahavarat tilikauden alussa 1 844 833 217 317
Rahavarat tilikauden lopussa 486 916 1 844 832

RAHAVIRTALASKELMA (FAS)

 Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015
 
Osakepääoma tilikauden alussa 7 761 024 158 287
Osakepääoman korotus 521 449 7 602 737
Kaupparekisterin mukainen osakepääoma tilikauden lopussa  8 282 473 7 761 024
Osakepääoma yhteensä 8 282 473 7 761 024
Ylikurssirahasto tilikauden alussa  6 906 058 6 906 058
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa  6 906 058 6 906 058
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa  15 188 532 14 667 082
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa  9 013 186 7 155 354
Tilikauden muutos  0 1 857 833
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa  9 013 186 9 013 186
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden alussa  -35 570 677 -33 266 542
Edellisen tilikauden voitto/tappio  2 615 663 -2 304 135
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden lopussa  -32 955 014 -35 570 677
Tilikauden voitto (tappio)  -3 651 186 2 615 663
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa -27 593 014 -23 941 828
Oma pääoma yhteensä  -12 404 482 -9 274 745

Laskelma oman pääoman riittävyydestä  31.12.2016 31.12.2015
Oma pääoma -12 404 482 -9 274 745
+ Pääomalainat    11 774 070 11 774 070
Oma pääoma OYL:n mukaisine lisäyksineen -630 413 2 499 324

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Oman pääoman muutoslaskelma
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:
 

1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät:

1.1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstä laadittaessa on sovellettu oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Toiminnan jatkuvuuteen ja rahoituksen riittävyy-
teen liittyy riskejä, joita on kuvattu liitetiedossa numero 14.

1.2 Tutkimus- ja kehittämismenot 
Tutkimus- ja kehittämismenot on kirjattu vuosikuluksi.   

1.3 Tietojen vertailukelpoisuus 
Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että tilikauden 2015 tuottoihin ja kuluihin sisältyy 
poikkeuksellisia tuotto- ja kulueriä, jotka liittyvät yhtiön listautumiseen. Olennaisimmat poikkeukselliset erät on kerrottu 
liitetiedoissa.    

1.4. Käyttöomaisuus        
Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset 
poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Saadut avustukset on 
kirjattu hankintamenon vähennykseksi.    
    
Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suun-
nitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja 
jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.        
       
 arvioitu poisto- poisto - 
Hyödykeryhmä pitoaika prosentti menetelmä  
Patentit 10 vuotta  tasapoisto 
Koneet ja kalusto  25 % menojäännöspoisto
Muut aineelliset hyödykkeet 10 vuotta  tasapoisto 

1.5 Poikkeuksellisia eriä koskevat liitetiedot  
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy EHVAn ja Tekesin kautta saatu 191.126,60 euron tutkimustuki. Kaikkia tilikauden 
aikana saatuja tutkimustukia ei ole vähennetty hankintamenosta, vaan näistä  47.781,65 euroa on lyhytaikaiseen vieraa-
seen pääomaan.
     
1.6 Leasing
Leasingmaksut on käsitelty vuokrakuluina. Yhtiössä ei ole merkittäviä rahoitusleasingkohteita.
     
1.7 Eläkekulut
Yhtiö on järjestänyt henkilöstön eläketurvan ulkopuolisten eläkevakuutusyhtiöiden kautta. Eläkevakuutuskulut sisältyvät 
henkilöstökuluihin.      
  
2. Liiketoiminnan muut tuotot: 
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015 
Avustukset 191 126,60 6 539 271,62
Muut liiketoiminnan tuotot 0,00 4 581,69
Yhteensä 191 126,60 6 543 853,31

Tilikaudella 2015 avustuksiin sisältyi 6 485 213,20 euron kertaluonteinen tuotto, joka aiheutuu Tekesin pääomalainojen 
perimättäjättämisestä. Kyseisellä tuotolla ei ollut rahavirtavaikutusta.  

Tilinpäätöksen liitetiedot

  
3. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä:  
 
3.1 Henkilökunnan lukumäärä:       
 31.12.2016 31.12.2015 
Hallinto 3 2
Tutkimus ja tuotekehitys 12 9
Yhteensä 15 11
 
3.2 Henkilöstökulut:   
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015 
Tilikauden palkat 871 547,63 762 069,56
Eläkekulut 82 301,52 85 128,07
Henkilösivukulut 37 755,53 28 876,04
Henkilöstökulut yhteensä 991 604,68 876 073,67
luontoisetujen verotusarvot 1 882,00 3 527,77 
 
3.3 Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot: 
    
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015
Toimitusjohtaja ja  hallitus yhteensä 177 721,48 299 218,03
 
3.4 Eläkesitoumukset:        
Yrityksellä ei ole suuruudeltaan olennaisia johdolle annettuja eläkesitoumuksia.     
   

4. Tilintarkastajan palkkiot eriteltynä:    
    
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015
1) tilintarkastus 34 579,27 22 378,00
2) muut palvelut  2 454,00 142 087,94
3) veroneuvonta 0,00 5000,00
Yhteensä 37 033,27 169 465,94 

5. Rahoitustuotot ja -kulut: 
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 25,35 307,60
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -620 834,85 -1 227 620,75
Yhteensä -620 809,50 -1 227 313,15 

Tilikaudella 2016 muihin rahoituskuluihin sisältyi vaihtovelkakirjalainaohjelman järjestelypalkkiot 500 000,00 euroa.  
Palkkiolla ei ole ollut rahavirtavaikutusta.

6. Liiketoiminnan muut kulut: 
   
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015
Vapaaehtoiset henkilösivukulut 96 374,20 24 804,57
Toimitila- ja kalustokulut 234 124,58 147 719,87
Matka-, myynti- ja markkinointikulut 119 152,05 197 598,93
Hallintokulut 1 254 374,62 991 587,75
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 1 704 025,45 1 361 711,12
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7. Pysyvien vastaavien aineellisen omaisuuden ja muiden  
pitkävaikutteisten menojen poistot:      

Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015 
Aineettomat oikeudet 149 804,82 153 347,83
Koneet ja kalusto  8 425,28 3 882,26
Muut aineelliset hyödykkeet 1 166,67 0,00
Poistot  ja arvonalentumiset yhteensä  159 396,77 157 230,09

8. Pysyvien vastaavien muutokset:   
   
Aineettomat hyödykkeet Patentit Yhteensä 
Hankintameno tk:n alussa 2 342 817,45 2 342 817,45
Lisäykset tk:n aikana 53 757,23 53 757,23
Hankintameno tk:n lopussa  2 396 574,68 2 396 574,68
   
Kert.sm-poistot tk:n alussa  -1 626 832,37 -1 626 832,37
Tilikauden sumupoistot -149 804,82 -149 804,82
Kert.sm-poistot tk:n lopussa -1 776 637,19 -1 776 637,19
  
Tasearvo 31.12.2016 619 937,49 619 937,49
Tasearvo 31.12.2015 715 985,08 715 937,49 

     Muut
 Konttorikoneet  T&K-koneet ja Kalusto aineelliset
Aineelliset hyödykkeet ja -kalusto FIUO-koneet kalusto ja muu irtain hyödykkeet Yhteensä 
Hankintameno tk:n alussa 282 775,40 20 182,55 1 606 152,10 0,00 0,00 1 909 110,05
Lisäykset tk:n aikana 0,00 10 912,57 23 471,85 4 059,54 70 000,00 108 443,96
Vähennykset tk:n aikana  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hankintameno tk:n lopussa  282 775,40 31 095,12 1 629 623,95 4 059,54 70 000,00 2 017 554,01
       
Kert.sm-poistot tk:n alussa  -276 723,95 -19 946,57 -1 600 792,82 0,00 0,00 -1 897 463,34
Tilikauden sumupoistot -1 512,86 -865,54 -5 740,79 -306,09 -1 166,67 -9 591,95
Kert.sm-poistot tk:n lopussa  -278 236,81 -20 812,11 -1 606 533,61 -306,09 -1 166,67 -1 907 055,29

Tasearvo 31.12.2016 4 538,59 10 283,01 23 090,34 3 753,45 68 833,33 110 498,72
Tasearvo 31.12.2015 6 051,45 235,98 5 359,28 0,00 0,00 11 646,71  

 
9. Vaihtuvat vastaavat

9.1. Pitkäaikaiset saamiset      

Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015 
Muut saamiset 87 518,98  -     
 
9.2. Lyhytaikaiset saamiset 
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015 
Lainasaamiset 1,98 0,00
Muut saamiset 89 531,34 80 415,02
Siirtosaamiset 33 671,91 40 831,50
Yhteensä 123 205,23 121 246,52

9.3. Rahat ja pankkisaamiset 486 915,58 1 844 832,76

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 697 639,79 1 966 079,28
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10. Oman pääoman erittely: 
 
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015 
Osakepääoma tilikauden alussa 7 761 023,98 158 286,97
Osakepääoman korotus 521 449,26 7 602 737,01
  
Kaupparekisterin mukainen osakepääoma tilikauden lopussa  8 282 473,24 7 761 023,98
   
Osakepääoma yhteensä 8 282 473,24 7 761 023,98
   
Ylikurssirahasto tilikauden alussa  6 906 058,33 6 906 058,33
Ylikurssirahasto tilikauden lopussa  6 906 058,33 6 906 058,33
  
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa  15 188 531,57 14 667 082,31
   
Sij. vapaan oman pääoman rahasto tilik. alussa  9 013 186,38 7 155 353,70
Tilikauden muutos  0,00 1 857 832,68
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa  9 013 186,38 9 013 186,38
   
Edellisten tilikauden voitto/tappio tk:n alussa  -32 955 014,12 -35 570 677,20
Osingonjako 0,00 0,00
Edellisten tilikauden voitto/tappio tilikauden lopussa  -32 955 014,12 -35 570 677,20

Tilikauden voitto (tappio)  -3 651 186,26 2 615 663,08

Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa -27 593 014,00 -23 941 827,74
  
Oma pääoma yhteensä  -12 404 482,43 -9 274 745,43

10.1 Laskelma oman pääoman  riittävyydestä 
 31.12.2016 31.12.2015
Negatiivinen oma pääoma -12 404 482,43 -9 274 745,43
 + Pääomalainat 11 774 069,63 11 774 069,63
Oma pääoma OYL:n mukaisine lisäyksineen -630 412,80 2 499 324,20 

Yhtiön osakepääoma on kasvanut tilikaudella vaihtovelkakirjalainojen konvertoinnin myötä 479.999,26 euroa ja 
15.138.674 osaketta sekä osakeannin myötä 41.450,00 euroa ja 213.763 osaketta.

Yhtiö tiedotti 10.3.2017 siitä, että yhtiön oma pääoma oli negatiivinen 31.12.2016. Yhtiön hallitus on ryhtynyt toimenpi-
teisiin oman pääoman kuntoon laittamiseksi ja tiedotti 10.3.2017 vaihtovelkakirjalainojen muuttamisesta oman pääoman 
ehtoisiksi. Oma pääoma oli vaihtovelkakirjalainojen konvertoinnin jälkeen 10.3.2017 osakeyhtiölain edellyttämällä tasolla.

10.2. Yhtiölle tilikaudella tulleet osakkeet
 

Yhtiö suuntasi itselleen 10.000.000 uuden K-osakkeen maksuttoman osakeannin varmistaakseen, että Yhtiöllä on käy-
tettävissään K-osakkeita luovutettavaksi vaihtovelkakirjojen vaihtamisen ja warranttien toteuttamisen yhteydessä  
  
Yhtiöllä on tilikauden päättyessä omia k-sarjan osakkeita hallussaan yhteensä 10.000.000 kpl.  eli 23,24 prosenttia yhtiön 
osakekannasta ja äänistä.   
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11. Pitkäaikainen vieras pääoma  

Rahayksikkö EUR 31.12.2015 31.12.2014 
Vaihtovelkakirjalaina 1 270 000,00 0,00
Siirtovelat 49 366,30 0,00
Pääomalainat 11 774 069,63 11 774 069,63
Yhteensä 13 093 435,93 11 774 069,63
  
Pääomalainojen kirjaamattomat korot  3 705 603,43 3 355 340,19

Pääomalainan pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonomalla etuoikeudella. 
Pääoma saadaan palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä 
maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän 
taseen mukaisen tappion määrän. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Jos korkoa ei voida maksaa, se 
siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.  

12.1. Vaihtovelkakirjalainat 
       VKK:n 

   VVK-lainojen    konversioannin  

Lainan haltija VVK-lainat VVK-lainojen vaihtovelka-   Lainojen VVK-lainat (2016) perusteella  

 1.1.2016  nostot kirjaehtoiset yhteensä konvertointi 31.12.2016 annetut  

   järjestely-palkkiot     K-sarjan osakkeet  

 (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (lkm) 

Bracknor 0,00 750 000,00 480 000,00 1 230 000,00 -360 000,00 870 000,00 3 528 466 

SITRA 0,00 500 000,00 20 000,00 520 000,00 -120 000,00 400 000,00 1 610 208 

Yhteensä  0,00 1 250 000,00 500 000,00 1 750 000,00 -480 000,00 1 270 000,00 5 138 674,00 

  VKK-lainan        

  perusteella        

Lainan/  saatavat uudet   VKK-lainoihin Warrantien    

warrantien VKK-lainat osakkeet Osuus Osuus liittyvät liikkeellä perusteella Osuus Osuus 

haltija 31.12.2016 tilinpäätöspäivän osakkeista äänistä olevat (2016) saatavat uudet osakkeista äänistä  

  kurssilla (LKM)   warrantit (lkm) osakkeet (LKM)   

Bracknor 870 000,00 8 632 091,00 16,7 % 16, 7% 2 745 151,00 2 745 151,00 6,0 % 6,0 % 

SITRA 400 000,00 5 569 091,00 11,5 % 11,5 % 1 532 479,00 1 532 479,00 3,4 % 3,4 % 

Yhteensä  1 270 000,00 14 201 182,00   4 277 630,00 4 277 630,00    

     

11.1.1 Bracknor - rahoitussopimuksen keskeiset ehdot    
Sopimus koskee vaihtovelkakirjalainoista ja warranteista koostuvaa enintään 12.480.000 euron määräistä rahoitusohjelmaa, 
jonka yhtiön hallitus hyväksyi 15.9.2016 pidetyssä yhtiökokouksessa     
  
Vaihtovelkakirjalaina on nostettavissa 48:ssa 250.000 euron määräisessä perättäisessä erässä 98 kuukauden aikana 
25.8.2016 lukien. FIT Biotechillä on velvollisuus ottaa vaihtovelkakirjalainaa yhteensä 20 lainaerää eli yhteensä 5 miljoonaa 
euroa. Loppuosan, yhteensä 28 lainaerää eli 7 miljoonaa euroa, yhtiö voi nostaa harkintansa mukaan. FIT Biotech maksaa 
Bracknorille 480.000 euron sitoutumispalkkion. Bracknor käyttää sitoutumispalkkion vastaavansuuruisen ohjelman mukai-
sen vaihtovelkakirjalainan merkintään, joka sisältyy ohjelman kokonaismäärään 12.480.000 euroa.    
    
Bracknorilla on oikeus vaihtaa kukin lainaerä Fit Biotechin K-osakkeiksi. Lainaerän noston edellytyksenä on, että Bracknor 
on vaihtanut kaikki ohjelman mukaiset aikaisemmat vaihtovelkakrijalainat yhtiön K-osakkeiksi tai että 40 kaupankäyntipäivän 
pituinen odotusaika on päättynyt. K-osakkeiden vaihtokurssi on 85 prosenttia alhaisimmasta kaupankäyntimäärillä pai-
notetusta keskimääräisestä päätöskurssista First North Finland -markkinapaikalla välittömästi ennakkoehtojen täyttymistä 
edeltävien 15 kaupankäyntipäivän aikana. Vaihdettavien K-osakkeiden lukumäärä saadaan jakamalla kukin Lainaerä vaihto-
kurssilla. Velkakirjat ovat korottomia, ja niiden laina-aika on 18 kuukautta kunkin lainaerän liikkeeseenlaskusta. Lainaerä on 
vaihdettava K-osakkeiksi laina-ajan päättymiseen mennessä.       

Bracknor saa lisäksi kunkin lainaerän noston yhteydessä vastikkeetta Warrantteja, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden 
yhtiön K-osakkeen merkintähintaan, joka on 110 prosenttia alhaisimmasta kaupankäyntimäärillä painotetusta keskimääräisestä 
päätöskurssista First North Finland -markkinapaikalla lainaerän nostoa välittömästi edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aika-
na (“Merkintähinta”). Bracknorilla on oikeus, muttei velvollisuutta käyttää Warrantteja yhtiön K-osakkeiden merkintään. Mikäli 
Bracknor käyttäisi kaikki Warrantit yhtiön K-osakkeiden merkintään, kasvaisi yhtiön osakepääoma Warranttien perusteella 
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tehtyjen osakemerkintöjen johdosta yhteensä 13.200.000 eurolla. Kuhunkin lainaerään liittyvien Warranttien lukumäärä saa-
daan jakamalla lainaerä alhaisimmalla kaupankäyntimäärillä painotetulla keskimääräisellä päätöskurssilla First North Finland 
-markkinapaikalla välittömästi ennakkoehtojen täyttymistä edeltävien 15 kaupankäyntipäivän aikana. Kukin Warrantti oikeut-
taa merkitsemään yhden (1) yhtiön K-osakkeen. Osakkeiden merkintäaika on 5 vuotta kunkin Warrantin liikkeeseenlaskus-
ta. Bracknor ei saa Warrantteja sitoutumispalkkioon liittyvän 480.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan perusteella.
       
Bracknorin hallussa saa olla kulloinkin enintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeiden kokonaisäänimäärästä.   
    
Kunkin lainaerän nostaminen edellyttää tiettyjen FIT Biotechin antamien vakuutusten ja muiden ehtojen täyttymistä. Vaihto-
velkairjalainan ja Warranttien ehtoja oikaistaan tietyissä yritysjärjestely-, restrukturointi- ja muissa tilanteissa. Bracknorilla 
on oikeus irtisanoa Ohjelma, mikäli yhtiön liiketoimintaan kohdistuu olennainen haitallinen muutos, määräysvalta yhtiössä 
vaihtuu taikka Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ennen 25.8.2019 myy yli 40 prosenttia omistamistaan K-osakkeis-
ta. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa ohjelma ennen ohjelman kolmatta vuosipäivää, mikäli Bracknor ei täytä sopimusvelvoittei-
taan tai yhtiö on osallisena merkittävään transaktioon jonka johdosta määräysvalta yhtiössä vaihtuu tai yli 50 prosenttia yh-
tiön liiketoiminnasta myydään, ja yhdeksännentoista lainaerän nostamisen jälkeen syytä ilmoittamatta. Mikäli yhtiö irtisanoo 
ohjelman ennen ohjelman kolmatta vuosipäivää yhtiössä tapahtuneen määräysvallan muutoksen, merkittävän transaktion 
tai yhtiön varallisuuden myynnin seurauksena, Bracknorilla on oikeus saada vastikkeettomia Warrantteja vastaava määrä, 
jonka Bracknor olisi saanut, mikäli yhtiö olisi nostanut yhteensä 20 Lainaerää ennen ohjelman irtisanomista. Yhtiö on vel-
vollinen tietyissä tilanteissa lunastamaan liikkeeseenlasketut vaihtovelkakirjalainat 115 prosentista niiden pääomasta.   

11.1.2 SITRA - rahoitussopimuksen keskeiset ehdot     
Vaihtovelkakirjalaina koostuu kahdesta 250.000 euron suuruisesta lainaerästä. Lisäksi Fit Biotech maksaa Sitralle vas-
taavan 4 %:n Sitran Ohjelman kokonaismäärään perustuvan sitoutumispalkkion, jonka Sitra käyttää vastaavansuuruisen 
Sitran Ohjelman mukaisen vaihtovelkakirjalainan merkintään ja joka on lisätty Sitran Ohjelman kokonaismäärään. Vaihto-
velkakirjat oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa K-osaketta 
vaihtovelkakirjojen ehtojen mukaisesti. Muilta osin vaihtovelkakirjojen lopulliset ehdot vastaavat teknisiä muutoksia lukuun 
ottamatta Bracknorin kanssa sovittuja vaihtovelkakirjalainan alustavia ehtoja, jotka Yhtiö julkisti 25.8.2016.  
     
Sitralle voidaan antaa enintään 2.000.000 warranttia vastikkeetta warranttien ehtojen mukaisesti. Warrantit voivat oikeut-
taa haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 2.000.000 Yhtiön uutta tai hallussa olevaa K-osaketta warranttien ehto-
jen mukaisesti. Muilta osin warranttien ehdot vastaavat teknisiä muutoksia lukuun ottamatta Bracknorin kanssa sovittuja 
warranttien alustavia ehtoja, jotka Yhtiö julkisti 25.8.2016.

12.2. Pääomalainat Tekesiltä
       
Laina Nostettu muutettu avustukseksi Pääomalainan muutokset Pääomalainan
n:o  aiemmilla tilikausilla osuus   osuus 
    31.12.2015 1.1.-31.12.2016 31.12.2016 
3037-177 74 002,68 54 199,12 19 803,56 0,00 19 803,56
3037-1203 203 428,01 0,00 203 428,01 0,00 203 428,01
3037-1204 72 961,77 47 961,77 25 000,00 0,00 25 000,00
3037-1341 661 819,49 0,00 661 819,49 0,00 661 819,49
3037-1600 412 060,42 28 476,61 383 583,81 0,00 383 583,81
3037-1601 1 013 164,07 0,00 1 013 164,07 0,00 1 013 164,07
3037-1724 3 919 466,39 1 959 733,20 1 959 733,19 0,00 1 959 733,19
3037-1900 769 895,00 350 000,00 419 895,00 0,00 419 895,00
3037-2024 2 359 200,00 1 179 600,00 1 179 600,00 0,00 1 179 600,00
3037-2023 2 284 587,00 1 142 293,50 1 142 293,50 0,00 1 142 293,50
3039-13602 724 220,58 540 926,00 183 294,58 0,00 183 294,58
3039-13759 768 822,40 381 250,00 387 572,40 0,00 387 572,40
3039-13758 571 227,64 283 000,00 288 227,64 0,00 288 227,64
3039-14039 2 018 430,52 998 000,00 1 020 430,52 0,00 1 020 430,52
3035-15060 1 249 223,86 0,00 1 249 223,86 0,00 1 249 223,86
3035-14350 3 274 000,00 1 637 000,00 1 637 000,00 0,00 1 637 000,00
Yhteensä 20 376 509,83 8 602 440,20 11 774 069,63 0,00 11 774 069,63

 Kertynyt korko   3 355 340,19  3 705 603,43 

Pääomalainojen korko ei ole kirjattu tulokseen ja taseeseen oman pääoman ehtoisen lainan mukaisesti.  
 Kaikkien lainojen korko on yhden (1) prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin  voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähin-
tään kolme (3) prosenttia.  Lainojen lyhennykset ajoittuvat vuosille 2015-2025.    
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11.3 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
  
 31.12.2016 31.12.2015 
Tekes-pääomalainat 3 038 501,80 3 624 591,80 
   
   

12. Optiot ja kannustinjärjestelmä   
  
Varsinainen yhtiökokous 8.4.2016 valtuutti yhtiö hallituksen päättämään optio-oikeuksien ja muiden erityiseten oikeuksi-
en antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 5 300 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa K-osaketta. 
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 asti. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta.  

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 24.2.2015 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön 
avainhenkilöille. Hallitus hyväksyi  kokouksessaan 18.5.2015 optio-oikeudet 2015. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 
1 910 000 kappaletta K-sarjan osaketta. Optio-oikeuksista 1.004.330 kappaletta merkitään tunnuksella 2015A, 301.890 
kappaletta merkitään tunnuksella 2015B, 301.890 kappaletta merkitään tunnuksella 2015C ja 301.890 kappaletta mer-
kitään tunnuksella 2015D. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta avainhenkilöille. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkit-
semään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintä-
aika on optio-oikeudella 2015A 1.7.2016–31.12.2021, optio-oikeudella 2015B 1.1.2018–31.12.2021, optio–oikeudella 
2015C 1.1.2019–31.12.2021 ja optio-oikeudella 2015D 1.1.2020–31.12.2021. Osakkeen Merkintähinta on optio-oikeu-
della 2015A 1,25 euroa eli kaksikymmentä (20) prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, optio-oikeudella 2015B 1,56 
euroa eli Merkintähinta, optio-oikeudella 2015C 1,56 euroa eli Merkintähinta ja optio-oikeudella 2015D 1,56 euroa eli 
Merkintähinta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua tietyissä tilanteissa. Osakkeen Merkintä-
hinta on kuitenkin aina vähintään 0,01€.   
   

13. Vakuudet ja vastuusitoumukset   

13.1. Leasingvastuu 
 
Rahayksikkö EUR 31.12.2016 31.12.2015 
Vuoden sisällä erääntyvät vastuut 2 875,36 0,00 
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vastuut 3 469,76 0,00 
Yhteensä 6 345,12 0,00

13.2. Vuokravastuut   
 31.12.2016 31.12.2015      
Vuoden sisällä erääntyvät vastuut 215 760,00 0,00 
1-5 vuoden sisällä erääntyvät vastuut 215 760,00 0,00 
Yhteensä 431 520,00 0,00

13.3. Vakuustalletukset (**   
 31.12.2016 31.12.2015 
Vuokravakuudet 87 518,98 40 610,85 

(**  Vakuustalletukset on esitetty taseessa muissa saamisissa.   

13.4 Yrityskiinnitykset   
YYrityksen irtaimeen omaisuuteen haetut panttivelkakirjat v. 2000 numerot 1-5 á 100 000 €. 
vuonna 2002 numerot 1 - 3 á 300 000 € ja numero 4 á 200 000 €.   
yhteensä 1 600 000 € ovat yhtiön hallussa.   
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14. Lähiajan riskit, toiminnan jatkuvuus ja rahoituksen riittävyys  
  
Tilinpäätöstä laadittaessa on käytetty oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Toiminnan jatkumisen varmistamiseksi yhtiön on 
mm. säilytettävä riittävä maksuvalmius. Yhtiön johto on laatinut seuraavalle kahdelletoista kuukaudelle liiketoiminnan kas-
savirtaennusteen, jossa kulutaso on vuoden 2016 tasolla ja tulorahoitus perustuu sekä pääosin Bracknorin kanssa sol-
mittuun rahoitussopimukseen että FIT Biotechille myönnettyyn rahoitukseen Euroopan komission ohjelmasta European 
HIV Vaccine Alliancelle (EHVA).  Yhtiön hallitus ja johto uskovat, että yhtiön rahoitus on turvattu seuraavalle kahdelletoista 
kuukaudelle. Yhtiön hallitus ja johto pyrkivät jatkuvasti selvittämään tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksia varmistaak-
seen yhtiön pitkän aikavälin toiminnan.
        
Bracknorin sopimuksen mukaan yhtiö voi nostaa vähintään 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2017 aikana. EHVA päätöksen 
mukaan yhtiö voi saada vuoden 2017 aikana noin 0,6 miljoonan euron korvauksen suorittamistaan ohjelmaan liittyvistä 
kustannuksista. Euroopan komission myöntämään rahoitukseen liittyy lähinnä ajoitusriski kustannusten korvaamiselle FIT 
Biotechille.        
        
Bracknorin kanssa solmittu järjestely mahdollistaa yhtiön  liiketoiminnan jatkuvuuden ja käyttöpääoman riittävyyden aina-
kin vuodelle 2017. Ohjelma ei rajoita FIT Biotechin mahdollisuuksia hankkia muunlaista oman ja vieraan pääoman ehtois-
ta rahoitusta. Rahoitusjärjestelyn täytäntöönpanoon liittyy useita ehtoja, jotka voivat vaikuttaa toteutuessaan rahoituksen 
saatavuuteen. Bracknor Investmentillä on oikeus irtisanoa ohjelma, mikäli yhtiö rikkoo velvoitteitaan, sen liiketoimintaan 
kohdistuu olennainen haitallinen muutos (”material adverse effect”), määräysvalta yhtiössä vaihtuu (”change of control”) 
tai Sitra myy yli 40 prosenttia K-osakkeistaan ennen kuin kolme vuotta on kulunut sopimuksen allekirjoittamisesta. Lisäk-
si mikäli yhtiö rikkoo sopimusta (”event of default”), vaihtovelkakirjat voidaan eräännyttää välittömästi maksettaviksi, ja 
mikäli yhtiö toteuttaa merkittävän yritysjärjestelyn (”major transaction”) tai ilmenee sen osakkeiden likviditeettiin vaikuttava 
tapahtuma (”liquidity event”), yhtiöllä on velvollisuus lunastaa ohjelman mukaisesti liikkeeseen lasketut, liikkeessä olevat 
vaihtovelkakirjat hintaan, joka vastaa 115:tä prosenttia niiden pääomasta.  Järjestely laimentaa nykyisten osakkeenomis-
tajien omistusta merkittävästi. Tilinpäätöspäivän jälkeen yhtiö on sopinut vaihtovelkakirjalainan muuttamisesta oman pää-
oman ehtoiseksi. Takaisinmaksua rajoittaa osakeyhtiölain pääomalainaa koskevat rajoitukset lainan takaisinmaksusta.
        
Yhtiö voi vaikuttaa pääoman määrään sopeuttamalla kulurakennettaan saatavilla olevan rahoituksen mukaisesti. Johto 
ennustaa ja valvoo pääomaa ja maksuvalmiutta pääoman ja kassavarojen määrän perusteella. Näistä raportoidaan halli-
tukselle säännöllisesti. 
       
Strategiset riskit liittyvät tuotekehitysprojektien tekniseen onnistumiseen, kilpailevien tuotteiden markkinoille tuloon ja ra-
hoituksen saatavuuteen.  Mikä tahansa tutkimusprojekteissa tapahtuva epäsuotuisa muutos saattaa vaarantaa omaisuu-
den arvoa ja näin ollen edustaa merkittävää riskiä yhtiössä. Tällaiset epäsuotuisat tapahtumat saattavat toteutua lyhyellä 
varoitusajalla ja ovat ennakoimattomia.        
        

15. Lähipiiriyhtiö   

Icosagen , joka on yhtiön tieteellisen neuvottelukunnan  jäsenen Mart Ustavin määräysvallassa oleva yhtiö, 
on FIT Biotech Oy:n lähipiiriyhtiö. FIT Biotech Oy:llä on Icosagen A/S:ssä työskentelevien Mart Ustavin 
sekä Anders Männikin kanssa konsulttisopimus.
   
Konsulttisopimusten perusteella yhtiö on maksanut vuoden 2016 aikana konsulttipalkkiota  115.000,00 €.  
   
   

Tilinpäätöksen liitetiedot
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
allekirjoitukset
Helsingissä maaliskuun 10. päivänä, 2017

Juha Vapaavuori    Chitra Bharucha
Hallituksen puheenjohtaja   Hallituksen jäsen

 

Erkki Pekkarinen    Eero Rautalahti
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

 

Rabbe Slätis    Mart Ustav
Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

James Kuo
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 
Tampereella, maaliskuun 16. päivänä 2017
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT

Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuskertomus

FIT Biotech Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-dellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset 
vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet FIT Biotech Oy:n (y-tunnus 0984183-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016. Tilin-
päätös sisältää yhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintar-
kastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suo-
rittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus 
ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia 
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen 
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin pää-
töksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 
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Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme am-
matillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättä-
mistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittele-
maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pys-
tyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää 
aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, 
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi-vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastai-
set tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta 
ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän 
informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintar-
kastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Vel-
vollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laa-timiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakerto-
mus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on 
olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Tampereella 16.3.2017
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
KHT 




