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 Labroxin Q3 päätavoitteet liittyivät asiakastukiprosessin parantamiseen ja 
Tekesin NIY-ohjelman kolmannen vaiheen hakuun. Service desk -ohjelman 
kautta on nyt käsitelty vajaa 200 asiakastukipyyntoä ja kokemukset ovat olleet 
pääosin hyviä. Tekesin päätös NIY-ohjelman kolmannesta vaiheesta ei ole vielä 
tehty.   Kolmannen kvartaalin aikana osallistuimme American Association for 
Clinical Chemistryn -messuille USA:ssa, Tukholmassa järjestettävään Nordic Life 
Science Days -tapahtumaan sekä kotimaan bioalan toimijoita verkottavaan  
HealthBIO  2018  -tapahtumaan. 
 
Päätavoitteet vuoden viimeiselle kvartaalille liittyvät vieritestauslaitteen 
kehittämiseen ja investointien käynnistämiseen. Vieritestauslaitteen 
prototyypillä on tarkoitus saada mittaustuloksia Q4 aikana. Laitteen 
betaversion osat on tarkoitus saada tilauskuntoon vuoden loppuun mennessä. 
Marraskuussa osallistumme Medica-messuille Düsseldorfissa Saksassa, jossa 
pääpaino on Upcon-partikkeliteknologian markkinoinnissa. Investointeja 
yrityksen tuotevalikoiman kehittämiseen diagnostiikkamarkkinoille sopivaksi 
on myös tarkoitus kasvattaa vielä Q4 aikana. Upcon-partikkeleilla saadut 
alustavat määritystulokset vaikuttavat erittäin lupaavilta. Tulehdussairauksien 
diagnosoinnissa käytettävän IL6-vasta-aineen detektioraja parani 1000 pg/ml 
aina 100 pg/ml saakka verrattaessa upcon-partikkeleita perinteisesti 
käytettyihin lateksipartikkeleihin. 
 
 
 
 
 
 
 

Q3 Lyhyesti 

Vuoden kolmannen kvartaalin päätavoitteissa onnistuttiin osittain. Tekesin 
päätös NIY-ohjelmaan pääsystä jäi vielä uupumaan. Service desk-ohjelman  
käyttöönotto on edennyt hyvin, vaikka vieläkin osa kyselyistä tulee suoraan 
sähköpostiin. Service deskin vastausaikaa ja sitä kautta käytön yleistymistä 
pyritään edelleen parantamaan. Toimitusvarmuus saatiin pysymään 
vaaditulla 80 % tasolla, vaikka sekä elektroniikkakomponenttien että 
mekaniikan koneistusosien saatavuuden kanssa on jouduttu tekemään 
töitä. Toimitusten kannalta kriittisten komponenttien (vaihtoehtoisen 
toimittajan puute tai ongelmia myös toisella toimittajalla) varastosaldoja 
pyritään kasvattamaan, jotta tuotantoa pystytään paremmin turvaamaan. 
 

 

Toimitusjohtajan kommentit 

 
 



                              
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Euroa Q2/2018 Ennuste Q3 / 2018 Ennuste 2018 

    
Liikevaihto 1.070.890 

 

1.078.000 3.800.000 

    
Liiketoiminnan kulut 871.349 707.000 3.400.000 

     
Käyttökate (EBITDA) 199.541 

 

371.000 400.000 

        
Likvidit varat 1.163.042 998.000 1,100.000 

    
Tilauskanta (€)  550.000  

    
Henkilöstö (kpl) 21 20 22 

Tämän taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia. Lopulliset luvut Q3/ 2018 osalta tarkentuvat myöhemmin. 

Yritykselle myönnetystä Euroopan investointipankin takaamasta 1 MEUR 
käyttöpääoma- ja investointilainasta on nyt nostettu 500 k€ ja toinen 500 k€ 
erä tullaan nostamaan marraskuun alussa.  
 

Liikevaihdon kehitys 

Liikevaihto Q3 on  1 078 000€, josta viime vuodelta jaksotettua myyntituloa 
on 58 400 €. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on 172 %. 
Tilauskanta Q4/2018 on 550 k€. Koko vuoden liikevaihtoa kasvattaa 
asiakkaidemme ennakoitua paremmin kehittynyt loppuvuoden myynti. 

Investoinnit 

Investoinnit tuotannon puolella jatkuvat muotti-investoinneilla. Niitä on 
saatu käyntiin ennakoitua hitaammin  johtuen resurssipulasta T&K-puolella 
muottien suunnittelussa. Myös T&K-puolen investoinnit diagnostiikkapuolen 
ohjelmiston, rekisteröintien ja vieritestauslaitteen parissa kasvavat Q4 aikana 
riippuen rekrytointien onnistumisesta. 

Tärkeimmät taloudelliset tapahtumat 

Markkinanäkymät 

Markkinapuolella odotukset vieritestauslaitteen suhteen ovat kasvaneet 
saatujen hyvien alustavien tulosten takia. Uudet tuotelanseeraukset vuodelle 
2019 sekä nykyisten asiakkaiden että omien tuotteiden saralla pyritään 
saattamaan ripeästi maaliin, jotta potentiaali markkinoilla saadaan 
hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Päätuotteen eli kuoppalevylukijan 
markkinoiden kasvun odotetaan jatkossa tulevan uusien ominaisuuksien ja 
optioiden lanseerauksista. 
 

Haasteet ja niiden ratkaisut 

Elektroniikkapuolella komponenttien saatavuusongelmat ja korvaavien 
komponenttien etsintä ja testaus jatkuvat. Tuotekehityksen resurssit ovat 
tiukalla lisääntyneen tuotannon tuen (komponenttien vaihdot ja muotti-osien 
suunnittelu) ja viranomaisvaatimusten (siirtyminen diagnostiikkapuolelle) 
takia. Lisää työntekijöitä tarvitaan, jotta uudet tuotteet saadaan aikataulussa 
markkinoille. 
 

Henkilöstöasiat 

Tuotekehitykseen haetaan mekaniikkasuunnittelijaa, ohjelmistosuunnitteli-
jaa sekä projekti- / laatuasioista vastaavaa henkilöä. 
Henkilöstötyytyväisyyskysely tehtiin kesäkuussa ja tulosten perusteella on 
pyritty parantamaan yrityksen sisäistä viestintää. 
 

 

Tulevaisuus – Riskit ja epävarmuudet 


