
14.4.2013 22.15Revenio Group

Sivu 1 / 20http://qfx.quartalflife.com/Clients/fi/donesolutions/rss/newsentry.aspx?id=1002417923&culture=fi-FI

 

Revenio Group Oyj     Pörssitiedote 8.2.2013 klo 9.00

REVENIO GROUP OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. -31.12.2012 - TERVEYSTEKNOLOGIA
VAHVASSA KASVUSSA, STRATEGIAMUUTOS TUKEMAAN KASVUTAVOITTEITA

Keskeistä tilikaudella:

  * Revenio Terveysteknologia -segmentti kehittyi erinomaisesti sekä
    liikevaihdon että kannattavuuden osalta. Myynti oli vahvaa erityisesti
    Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
  * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti paransi tulostaan erityisesti
    Informaationäytöt- ja Ohjelmistoliiketoimintojen hyvän kehityksen ansiosta,
    myös Contact Center -liiketoiminta oli kasvussa.
  * Kasvua tukevat strategia- ja organisaatiomuutokset astuivat voimaan
    1.12.2012.
  * Done Logisticsin -liiketoiminnasta tehtiin luopumispäätös 18.12.2012,
    lopettamiskuluvaraukset on kirjattu Q4/2012 lopetettujen liiketoimintojen
    tulokseen.
  * Osinkoehdotus 0,02 (0,02) euroa/osake. Lisäksi ehdotetaan hallitukselle
    valtuuksia päättää myöhemmin enintään 1.000.000,00 euron suuruisesta
    pääomanpalautuksesta
Konsernin avainlukuja:

  * Konsernin liikevaihto 25,4 (21,4) milj. euroa, kasvua 18,3 %.
  * Konsernin liiketulos  4,9 (3,3)  milj. euroa eli 19,4  (15,6) %
    liikevaihdosta.
  * Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto 11,1 (8,9) milj. euroa,
    kasvua 23,8 %.
Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos 4,4 (3,5) milj. euroa  eli 40,0
(38,7) prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,9 Meur.

  * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin liikevaihto 14,3 (12,5) milj.
    euroa, kasvua 14,4 %.
Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin  liiketulos 1,5 (0,7) eli 10,2 (5,6)
prosenttia liikevaihdosta, muutos 0,8 Meur.

  * Lopetettujen toimintojen tulos -4,8  (1,8) milj. euroa muodostuen Done
    Logisticsin liiketoiminnan tuloksesta ja lopettamiskuluvarauksista.
    Vertailukauden luvussa mukana vuonna 2011 myydyn Done Information
    myyntivoitto.
  * Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,059 (0,028) euroa,
    laimennettu osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot 0,059 (0,027) euroa.
  * Liiketoiminnan rahavirta 0,8 (4,2) milj  euroa.
  * Tulosohjeistus vuodelle 2013:  jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja
    liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.

-10-12/2012

  * Konsernin liikevaihto 7,7 (5,7) milj. euroa, kasvua 34,9 %.
  * Konsernin liiketulos 1,4 (0,7)  milj. euroa eli 18,2 (13,1)%
    liikevaihdosta.
  * Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto 3,2 (2,6) milj. euroa,
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    kasvua 23,1 %.
  * Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos 1,2 (1,1) milj. euroa eli
    35,8 (38,5) % liikevaihdosta, muutos 0,1 milj. euroa.
  * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin liikevaihto 4,5 (3,0) milj. euroa,
    kasvua 46,7 %.
  * Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin  liiketulos 0,5 (0,1) milj. euroa
     10,9 (3,3) % liikevaihdosta, muutos 0,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara:

"Vuosi 2012 oli Revenio Groupille  merkittävä. Käynnistimme loppuvuonna
strategiamuutoksen, jonka tavoitteena on tukea terveysteknologian vahvaa kasvua
rakentavia toimenpiteitä. Tahtotilanamme on rakentaa Icaresta terveysteknologian
alueella silmänpaineen seulonnoissa käytettävien silmänpainemittarien johtava
globaali toimija.

Muutosprosessi käynnistyi kun konsernin liiketoiminnat jaettiin 1.12.2012 alkaen
kahteen toimialaan ja raportoitavaan segmenttiin. Revenio Terveysteknologia
-segmentin liiketoiminnan muodostaa Icare Finland Oy:n harjoittama liiketoiminta
ja osa konsernin emoyhtiön toiminnoista. Vastaan tästä segmentistä oman toimeni
ohella. Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin muodostavat
Ohjelmistoliiketoiminta (Done Software Solutions Oy), Informaationäytöt-
liiketoiminta (FLS Finland Oy) RIB-erikoisveneliiketoiminta (Boomeranger Boats
Oy) ja Call Center -liiketoiminta (Midas Touch Oy) sekä osa konsernin emoyhtiön
toiminnoista. Ilmoitimme joulukuussa luopuvamme konserniin kuuluvan Done
Logistics Oy:n liiketoiminnasta. Segmentin johtajaksi nimitettiin Riku Lamppu.

Konsernin jatkuvien toimintojen osalta saavutimme tavoitteemme kasvattaa sekä
liikevaihtoa että kannattavuutta. Terveysteknologia-segmentin liikevaihdon ja
kannattavuuden vahvistuminen edelleen oli tehtyjen strategiavalintojen
näkökulmasta erittäin tärkeää. Sekä Ohjelmisto- että Informaationäytöt
-liiketoimintojen kasvu- ja kannattavuuskehitys oli erinomainen. Myös RIB-
erikoisveneliiketoiminnan tilauskannan voimakas kasvu on kiitoksen arvoinen
suoritus. Contact Center -liiketoiminta jatkoi ilahduttavasti tasaisen varmaa
positiivista kehitystään.

Terveysteknologia on Reveniolle kasvava ja kannattava toimiala. Revenion
omistamista liiketoiminnoista terveysteknologiaan keskittynyt Icare Finland on
kehittynyt niin pitkällä kuin lyhyelläkin seurantajaksolla yhtiöistämme
parhaiten niin kannattavuuden kuin liikevaihdon kasvun osalta. Yhtiöön on
kumuloitunut paljon osaamista, jota nyt haluamme hyödyntää. Olemme
teknologiaosaamisemme myötä saavuttaneet silmänpainemittareissa kansainvälisen
tuote- ja kustannusjohtajan aseman. Kansainvälinen jakeluverkostomme on
toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin tehokas. Eri maiden
viranomaishyväksyntöihin liittyvä osaamisemme on korkealla tasolla.
Keskittämällä voimavaramme tähän erittäin potentiaaliseen ja hyvin
kehittyneeseen toimialaan rakennamme Revenio-konsernille vahvaa tulevaisuuden
kasvupolkua".

MARKKINATILANNE

REVENIO TERVEYSTEKNOLOGIA

Revenio Terveysteknologia -segmentin muodostaa silmänpainemittareiden
kehittämiseen, valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland Oy, jonka
toimitusjohtaja on Timo Hildén,  sekä osa aiemmin konsernin emoyhtiöön
kuuluneita toimintoja. Liiketoimintasegmentin johtajana toimii oman toimensa
ohella konsernin toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara.

Revenio Terveysteknologia -segmentissä markkinatilanne oli hyvä koko tilikauden
ajan ja tuotteiden kysyntä kasvoi selvästi. Segmentin tämänhetkiset päämarkkinat
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ovat Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Venäjällä ja eräissä Aasian maissa kuten
Japanissa ja Intiassa. Myynnin maantieteellisestä jakaumasta ja tuotteiden
kasvavasta kysynnästä johtuen liiketoiminta ei kärsinyt makrotalouden
haasteista, Etelä-Euroopan maita lukuun ottamatta. Merkittävän
kysyntäpotentiaalin omaavia, vielä hyödyntämättömiä markkina-alueita ovat
erityisesti latinalainen Etelä-Amerikka ja Kiina.

Valtaosa tämänhetkisestä kysynnästä kohdistuu ensimmäisen sukupolven Icare TA-
01 silmänpainemittariin. Silmänpainemittarin yksi keskeinen osa on
kertakäyttöinen mittausanturi. Näiden mittausantureiden kysyntä oli
merkittävässä kasvussa. Kasvun odotetaan jatkuvan edelleen, kun asiakkailla
käytössä olevien silmänpainemittarien määrä kasvaa. Uusia, nousevia tuoteryhmiä
ovat erikoislääkäreiden käyttöön tarkoitetut Icare Pro ja itsemittauslaite Icare
One. Potilaan itse kotona suorittamaan silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu
itsemittauslaite on saanut erinomaisia tuloksia useiden johtavien
silmälääkäreiden lääketieteellisistä silmänpainetaudin hoitoon liittyvistä
tutkimuksista. Näillä tutkimuksilla odotetaan olevan vaikutusta
silmänpainetaudin seuranta- ja hoitokäytäntöjen kehitykseen tulevaisuudessa,
mikä puolestaan on omiaan edistämään Icaren silmänpainemittareiden kysyntää.

Maailmassa arvioidaan olevan yli 150 miljoonaa silmänpainetautia eli glaukoomaa
sairastavaa ihmistä, joista vain noin puolet on diagnostisoitu.
Terveydenhuoltojärjestelmien kehittymisen myötä myös glaukooman tunnistamiseen
liittyvät silmänpaineen seulonnat yleistyvät. Icaren mittausteknologia
mahdollistaa laajat massaseulonnat, joiden yleistyminen laajentaa silmänpaineen
mittauksen myös yleislääkäreiden, optometristien, optikoiden ja ensiapuasemien
hoitohenkilökunnan tehtäväksi.  Jatkotutkimukset ja diagnosoinnin suorittaa aina
silmätautien erikoislääkäri. Tämä hoitoketjun rakenne tarjoaa Icarelle
mahdollisuuden laajentaa asiakaskuntaansa. Silmänpaineen mittaamiseen liittyvä
lainsäädäntö maittain vaihtelee, minkä vuoksi Icaren maailmanlaajuinen
jakeluverkosto on rakennettu palvelemaan kunkin maan lainsäädännön puitteissa
juuri oikeaa kohderyhmää.

Icaren käyttämä mittausmenetelmä on laajalti patentoitu. Vahvin kilpailu löytyy
kilpailijoiden käyttämistä vaihtoehtoisista teknologioista. Icaren tuoteperheen
etuna ovat teknologia-  ja kustannusjohtajuus.

Icaren silmänpainemittareilla voidaan myös mitata eläinten silmänpainetta.
Icarelle myös tämä kohderyhmä on kiinnostava mahdollisuus laajentaa
asiakaskuntaansa.

Icaren markkina-asemaa voidaan vahvistaa entisestään kehittämällä
tuoteominaisuuksia. Näitä toimenpiteitä käynnistettiin katsauskaudella,
tavoitteena kilpailuetumatkan säilyttäminen ja laitekannan päivittämiseen
liittyvien korvausostojen tulouttaminen. Laitekannan kasvaessa myös
tuotteistettujen huoltopalveluiden kysyntä kasvaa.

REVENIO TEKNOLOGIA JA PALVELUT

Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti muodostettiin 1.12.2012 alkaen
neljästä konsernin liiketoiminnasta ja yhtiöstä sekä osasta aiemmin konsernin
emoyhtiöön kuuluneista toiminnoista. Segmentin johtajaksi nimitettiin Riku
Lamppu, joka toimii myös segmenttiin kuuluvan Midas Touch Oy:n
toimitusjohtajana.

Segmenttiin kuuluvat liiketoiminnat ovat Ohjelmistoliiketoiminta (Done Software
Solutions), Contact Center -liiketoiminta (Midas Touch), Informaationäytöt-
liiketoiminta (FLS Finland) sekä RIB-erikoisveneliiketoiminta (Boomeranger
Boats).

Contact Center -liiketoiminta
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Contact Center -liiketoiminnan  markkinatilanne säilyi tilikaudella hyvänä.
Toimialan markkinakasvu on maltillista, mutta segmentin ydinosaamiseen kuuluvien
inbound-toimeksiantojen määrä on kasvussa. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tasaiseen
kasvuun ja liiketoiminnan suuntaamisen erityisesti teknisen asiakastuen ja
muiden asiantuntijapalveluiden ulkoistusratkaisuihin. Outbound-toimeksiantojen,
kuten telemarkkinointikampanjoiden markkinatilanne on haastavampi
toimeksiantojen kannattavuuden näkökulmasta. Markkinatilanteeseen vaikuttaa myös
vaativiin tukitehtäviin soveltuvan henkilöstön saatavuus toimintapaikkakunnilla,
 mikä oli katsauskaudella Contact Center -liiketoiminnassa tyydyttävää.

RIB-erikoisveneliiketoiminta

RIB-veneiden kysyntänäkymät ja markkinatilanne parani hieman katsauskauden
aikana. Tähän vaikutti tarjoustoiminnan ja asiakastilauksien laajeneminen uusiin
asiakkuuksiin maantieteellisesti ja käyttäjäryhmittäin Uusia
viranomaisasiakkuuksia saatiin mm. Maltalta ja Hollannista.  Euroopan valtioiden
yleinen taloustilanne ei ole vaikuttanut valtiollisten puolustus- ja
pelastustoimen hankkeiden määrään. Erityisesti suurista hankkeista kilpailevat
RIB-erikoisveneliiketoiminnan kanssa usein samat alan johtavat toimijat.
 Julkisiin hankintoihin liittyvät hankintapäätösten riitautukset ovat
lisääntyneet, mikä kuvastaa kovaa kilpailua alan kärkitoimijoiden välillä. Tämä
hidastaa jossakin määrin RIB-erikoisveneliiketoiminnan kaupankäyntiprosessia.

Informaationäytöt-liiketoiminta

Led-hinnannäyttölaitteiden markkinatilanne oli hyvä, mikä mahdollisti
liiketoiminnan kaikkien aikojen vuosi myyntiennätyksen syntymisen. Kysyntä
muodostuu pääasiassa pienehköistä ja ajallisesti lyhyistä projekteista.  BP:n
monivuotiseen puitesopimukseen liittyvien hankintojen kysyntä kehittyi
suotuisasti, samoin kysyntä uusilla markkina-alueilla, kuten Venäjällä.
Perinteisistä markkina-alueista kysyntä oli hyvää Ruotsissa ja kotimaassa.
 Pysäköinninohjausjärjestelmien kysyntä oli erittäin vaatimatonta.

Ohjelmistoliiketoiminta

Ohjelmistoliiketoiminnan markkinatilanne oli hyvä. Kysyntään vaikuttaa uusien
asiakasprojektien voittaminen ja ajoitus. Isojen asiakaskonsernien
pilottiprojektien toimittaminen voi luoda markkinapotentiaalia käyttöönottojen
laajentamisprojekteissa tulevaisuudessa. Ohjelmistokannan laajeneminen lisää
myös pienkehitystöiden ja ylläpitotöiden määrää. Kilpailu projekteista on
huomattavaa.

LIIKEVAIHTO, KANNATTAVUUS JA TULOS

Revenio Group -konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.-31.12.2012 oli
25,4 (21,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon muutos oli 18,3 prosenttia. Jatkuvien
toimintojen liiketulos ennen poistoja (ebitda) oli 5,7 (4,0) miljoonaa euroa eli
22,5 (18,8) prosenttia liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen liiketulos oli 4,9
(3,3) miljoonaa euroa eli 19,4 (15,6) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin
 tulos ennen veroja oli 4,7 (3,0) miljoonaa euroa eli 18,5 (14,0) prosenttia
liikevaihdosta. Tilikauden jatkuvien toimintojen tulos oli 4,6 (2,1) miljoonaa
euroa eli 18,0 (9,9) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden lopetettujen
toimintojen tulos oli -4,8 (1,8) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli -0,3
(3,9) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,059 (0,028)
euroa ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,059 (0,027)
euroa. Lopetettujen toimintojen laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen
tulos oli -0,063 (0,023) euroa.  Tilikauden jatkuvien ja lopetettujen
toimintojen osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksella oikaistuna oli -0,004
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(0,050) euroa. Oma pääoma/osake oli 0,19 euroa (0,21 euroa).

Viimeisen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 7,7 (5,7)
miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 34,9 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen
jatkuvien toimintojen liiketulos oli 1,4 (0,7) miljoonaa euroa eli 18,2 (13,1)
prosenttia liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen laimentamaton ja
laimennettu osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista oli
-0,008 (0,003) euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2012 nousi edellisvuoteen
verrattuna 18,3 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli merkittävää Revenio
Terveysteknologia -segmentissä sekä Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentin
Informaationäytöt- ja Ohjelmistoliiketoiminnoissa. Tässä segmentissä myös
Contact Center -liiketoiminta ylsi liiketoiminnan kannattavaan kasvuun. RIB-
erikoisveleliiketoiminnan liikevaihto laski tilausten ja tuotannon
ajoittumisesta vuoksi.

Molempien liiketoimintasegmenttien liiketulos parani edelliseen vuoteen
verrattuna.

Konserni päätti 18.12.2012 luopua Done Logistics Oy:n liiketoiminnasta. Yhtiö on
tästä päivästä lähtien luokiteltu konserniraportoinnissa lopetettuihin
toimintoihin. Muutos raportoinnissa koskee myös vertailuvuosia. Lopetettujen
toimintojen tulos tilikaudelta 2012 käsittää Done Logistics Oy:n tuloksen,
varauksen liiketoiminnan loppuunsaattamiskuluista sekä alaskirjauksen Done
Information Oy:n lisäkauppahintasaamisesta.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2012 oli 25,0 (24,8) miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli 14,7 (16,4) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen
nettovelka oli tilikauden lopussa -1,8 (-2,8) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste oli -12,2 (-17,3) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste
oli 62,2 (66,6) prosenttia. Konsernin likvidit varat tilikauden päättyessä
olivat 5,0 (4,4) miljoonaa euroa.

Hyvästä taloudellisesta kehityksestä johtuen konsernin rahoitustilanne säilyi
tilikaudella vakaana. Konserni nosti tilikaudella 2,0 miljoonan euron suuruisen
pankkilainan valmiusluotoksi ja sopi 2,0 miljoonan luottolimiitistä, joka korvaa
konsernin käytössä olleen sekkitililimiitin.

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 (4,2) miljoonaa euroa. Rahavirtaan vaikuttivat
kasvattavasti jatkuvien toimintojen liiketoimintojen kannattavuus ja
pienentävästi lopetettujen liiketoimintojen kannattavuus ja toimintaan
sitoutunut pääoma.

Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
olivat 0,3  (0,7) miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat
tuotantolaitteisiin, tietotekniikkaan ja ohjelmistoihin.

KONSERNIRAKENNE

Revenio Group konsernin muodostivat tilikauden päättyessä emoyhtiö Revenio Group
Oyj ja sen kokonaan omistamat liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Midas
Touch Oy, Done Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare Finland Oy,
Boomeranger Boats Oy ja FLS Finland Oy. Done Logistics Oy on luokiteltu
lopetettaviin toimintoihin.

Konsernirakenteen tehostamiseksi Midas Touch Oy:n tytäryhtiöt Midas Touch Media
Oy, Midas Touch Gateway Oy, Midas Touch Interactive Oy, Midas Touch Tech Oy ja
Midas Touch Care Oy fuusioitiin emoyhtiöönsä 29.2.2012.
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LIIKETOIMINTA SEGMENTEITTÄIN

Revenio Group Oyj:n liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin: Revenio
Terveysteknologia (Icare Finland) ja Revenio Teknologia- ja Palvelut (Midas
Touch, Done Software Solutions, Boomeranger Boats ja FLS Finland). Done
Logistics on luokiteltu tilikauden päättyessä lopetettaviin toimintoihin.
Segmenttirakenne vastaa konsernin organisaatiorakennetta ja sisäistä
tulosraportointia.

Revenio Terveysteknologia

Revenio Terveysteknologia -segmentin muodostaa silmänpainemittareiden
kehittämiseen, valmistamiseen ja myyntiin erikoistunut Icare Finland sekä osa
aiemmin konsernin emoyhtiöön kuuluneita toimintoja. Liiketoimintasegmentin
johtajana toimii oman toimensa ohella konsernin toimitusjohtaja Olli-Pekka
Salovaara.

Terveysteknologia-segmentin liikevaihto vuonna 2012 oli 11,1 (8,9) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi 23,8 prosenttia. Terveysteknologia-segmentin
liiketulos  oli 4,4 (3,5) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 3,2 (2,6) ja liiketulos 1,2 (1,1) miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja liiketulos kasvoivat tilikaudella aikaisempien tilikausien tapaan
merkittävästi. Liikevaihdon maantieteellinen kasvu muodostui pääasiassa USA:n ,
Japanin, Iso-Britannian, Australian, Venäjän, Intian, Kanadan, Norjan ja
Hollannin markkinoilta.   Tuotteiden myynnistä merkittävimmän osan muodostaa
yhtiön päätuote, silmänpainemittari Icare TA01 ja sen käyttämät kertakäyttöiset
anturit, joiden kysyntä nousi merkittävästi. Uuden tuotteet Icare One  ja Icare
Pro ovat elinkaarensa alkuvaiheessa. Niiden myynnin kasvu noudatteli muun
myynnin kehitystä.  Vuoden 2012 toimintansa aloittanut USA:n tytäryhtiö onnistui
myynnillisissä ja toiminnallisissa tavoitteissaan erinomaisesti.

Tilikaudella saavutettiin lisänäkyvyyttä silmälääketieteen tutkimuksen ja alan
johtavien tutkijoiden parissa. Icaren tuotteet olivat mukana useissa
merkittävissä lääketieteellisissä tutkimuksissa liittyen silmänpainesairauksien
hoitoon ja hoitomuotojen kehittämiseen.

Silmänpainemittareiden maailmanlaajuisen myynnin  kannalta olennaisia ovat
maakohtaiset myyntiluvat. Katsauskauden aikana saatiin uusia myyntilupia eri
maihin yhteensä 28 kpl. Nämä luvat luovat pohjan erityisesti uusien tuotteiden
myynnin kehitykselle tulevaisuudessa.  Myyntilupaprosessin kehitys oli toivottua
hitaampaa USA:ssa, jossa Icare One:n myyntilupaprosessi keskeytettiin
jatkovalmistelujen ajaksi. Myyntilupahakemus arvioidaan jätettävän uudelleen
vuoden 2013 aikana.

Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja vaihtui tilikaudella. Uutena
toimitusjohtajana aloitti KTM Timo Hildén edellisen toimitusjohtajan Ari
Tiukkasen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Hildénillä on merkittävä
työkokemus terveydenhoitoon liittyvän teollisuuden johtotehtävissä. Ennen
siirtymistään Icare Finland Oy:n toimitusjohtajaksi hän työskenteli Thermo
Fisher Scientific Oy:n toimitusjohtajana sekä nesteenkäsittelyinstrumenttien
globaalin liiketoiminnan vetäjänä.

Icaren vienti- ja tuotekehitysresursseja vahvistettiin tilikaudella.
 Käynnistetyillä nykytuotteiden jatkokehityshankkeilla pyritään tuotteiden
kilpailukyvyn säilyttämiseen ja lisäämiseen tulevina vuosina. Laatuprosesseja ja
hankintatointa kehitettiin edelleen ja strategiatyö liittyen Icaren
kasvumahdollisuuksiin osana terveydenhoitosegmenttiä alkoi.  Hankkeiden
tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan kasvun jatkuminen ja luoda uusia
kasvumahdollisuuksia.
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Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos kehittyi suotuisasti.
Liikevaihdon hyvä kehitys mahdollisti edellä kuvatut kehitystoimet
kannattavuuden kärsimättä. Vuonna 2013 Revenio Terveysteknologia -segmentin
kehityspanoksia kasvatetaan edelleen kasvuedellytysten luomiseksi tuleville
tilikausille.

Revenio Teknologia ja palvelut

Revenio Teknologia ja Palvelut -segmentti muodostettiin 1.12.2012 alkaen
neljästä konsernin liiketoiminnasta ja yhtiöstä sekä osasta aiemmin konsernin
emoyhtiöön kuuluneista toiminnoista. Segmentin johtajaksi nimitettiin Riku
Lamppu, joka toimii myös segmenttiin kuuluvan Midas Touch Oy:n
toimitusjohtajana.

Segmenttiin kuuluvat liiketoiminnat ovat Ohjelmistoliiketoiminta(Done Software
Solutions), Contact Center -liiketoiminta (Midas Touch), Informaationäytöt-
liiketoiminta (FLS Finland) ja RIB-erikoisveneliiketoiminta(Boomeranger Boats).

Segmentin liikevaihto vuonna 2012 oli 14,3 (12,5) Meur ja liiketulos 1,5 (0,7)
Meur. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 4,5  (3,0) ja liiketulos 0,5
(0,1 ) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi merkittävästi Informaationäytöt-liiketoiminnassa, jonka
liikevaihto oli toimintahistorian paras, sekä Ohjelmistoliiketoiminnassa, joka
saavutti niin ikään liikevaihtoennätyksensä. Liikevaihto kasvoi myös Contact
Center -liiketoiminnassa inbound-toimeksiantojen kasvun myötä. RIB-
erikoisveneliiketoiminnan liikevaihto laski.

Informaationäytöt-liiketoiminnan liikevaihdon kasvu johtui edellisvuoteen nähden
yli kaksinkertaistuneesta viennistä. Myös kotimaan myynti kasvoi.  Viennin
kasvuista merkittävin osa suuntautui Pohjoismaihin, erityisesti Ruotsiin ja
Keski-Eurooppaan, erityisesti Saksaan. Uutena vientimaana aloitettiin myynti
Venäjälle.

Ohjelmistoliiketoiminnan kasvu muodostui pääosin kahdelle merkittävälle
kotimaiselle pörssiyhtiölle toteutetuista projekteista, kasvaneista
ylläpitomaksumaksutulosta ja pienkehitystöistä nykyisille asiakkaille.

Contact Center -liiketoiminnan strategiana on ollut kasvattaa inbound-
toimeksiantojen osuutta liiketoiminnasta vakaampien näkymien ja pienemmän liike-
ja suhdanneriskin johdosta. Inbound-liiketoimintaa ovat esimerkiksi teknisen
asiakaspalvelun ja ulkoistetun asiakaspalvelun ratkaisut. Liikevaihto
kokonaisuutena kasvoi inbound-toimeksiantojen määrän kasvaessa ja outbound-
toimeksiantojen määrän laskiessa.

 RIB-erikoisveneliiketoiminnan liikevaihto laski edellisestä vuodesta, minkä
syynä oli alkuvuoden hidas tilauskertymä. Merkittäviä tilauksia saatiin vuoden
toisella puoliskolla, millä on suotuisa vaikutus liikevaihtoon kuluvana vuonna.
Merkittäviä tilauksia saatiin sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta ja
maantieteellisiltä alueilta, mikä on linjassa liiketoiminnan strategian kanssa.

Segmentin liiketuloksen kasvuun vaikutti eniten Informaationäytöt- ja
Ohjelmistoliiketoimintojen erinomainen kannattavuuskehitys sekä Contact Center
-liiketoiminnan kannattavuuden kasvu. Kaikissa näissä liiketoiminnoissa
kannattavuuskehitys pohjautui liikevaihdon kasvuun ja erittäin maltilliseen
kustannuskehitykseen. Kannattavuus heikkeni negatiiviseksi RIB-
erikoisveneliiketoiminnoissa, koska tilauskehitys oli loppuvuosipainotteista ja
myyntityön panostukset kohdistuivat tälle tilikaudelle.
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 Liikevaihto ja segmenttien kate 1-12/2012 ja 1-12/2011, jatkuvat toiminnot:

                   Liikevaihto       Liikevaihto       Segmentin    Segmentin
                                                       kate         kate

                   1-12/2012         1-12/2011         1-12/2012    1-12/2011

                   MEUR        Osuus MEUR        Osuus MEUR      %  MEUR      %

 Terveysteknologia 11,1        44 %  8,9         42 %  4,4       40 3,5       39

 Teknologia- ja

 Palvelut          14,3        56 %  12,5        58 %  1,5       10 0,7       6

 Yhteensä          25,4        100 % 21,4        100 % 5,9       23 4,2       19

 Emoyhtiön kulut                                       -1,0         -0,8

 Liiketulos                                            4,9       19 3,3       16

Konsernin liikevaihtoja liiketulos segmenteittäin vuosineljänneksittäin
jatkuvista toiminnoista olivat:

 MEUR                      Q4/12 Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11 Q2/11 Q1/11

 Liikevaihto

 Revenio Terveysteknologia   3,2   2,6   2,6   2,6   2,6   1,9   2,2   2,3

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut                 4,5   3,4   3,2   3,2   3,0   2,8   3,4   3,3

 Yhteensä                    7,7   6,1   5,8   5,8   5,6   4,7   5,6   5,6

 Segmentin kate:

 Revenio Terveysteknologia   1,2   1,0   1,0   1,2   1,1   0,8   0,8   0,9

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut                 0,5   0,5   0,2   0,3   0,1   0,2   0,3   0,2

 Yhteensä                    1,7   1,6   1,3   1,5   1,2   1,0   1,1   1,0

 Emoyhtiön kulut            -0,2  -0,2  -0,2  -0,3  -0,2  -0,2  -0,2  -0,2

 Liikevoitto                 1,4   1,4   1,0   1,1   1,0   0,8   0,8   0,8

 Liikevoitto-%                18    22    17    20    18    17    15    15

HENKILÖSTÖ

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin 198
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(201) henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 220 (215). Henkilöstön
keski-ikä oli 40 (41) vuotta.

Tilikauden lopulla toteutettiin työhyvinvointitutkimus koko konsernin
henkilöstölle.  Edellisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2010, johon verrattuna
tulokset paranivat lähes kauttaaltaan. Tutkimustulosten perusteella tehtävät
henkilöstön ja johtamisen kehittämistoimet määritellään ja toteutetaan vuoden
2013 aikana.

Henkilöstön määrä segmenteittäin keskimäärin tilikauden aikana:

                           31.12.2012   31.12.2011   Muutos

 Revenio Terveysteknologia         13           13        0

 Revenio Teknologia-

 ja Palvelut                      181          184       -3

 Emoyhtiö                           4            4        0

 Yhteensä                         198          201       -3

Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 6,9 (6,6) miljoonaa
euroa jatkuvista toiminnoista.

JOHTO

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja on Olli-Pekka Salovaara. Johtoryhmän
muodostavat toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, Revenio Teknologia ja Palvelut
-segmentin johtaja Riku Lamppu, kehitysjohtaja Juha Kujala ja talousjohtaja
Pekka Raatikainen.

Konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat Timo Hildén(Icare Finland), Riku
Lamppu (Midas Touch), Helena Korte (FLS Finland), Jussi Mannerberg (Boomeranger
Boats), Riku Lamppu (Done Logistics) ja Ari Suominen (Done Software Solutions).
Lopetettuihin toimintoihin luokitellun Done Logisticsin toimitusjohtajana toimii
oman toimensa ohella Riku Lamppu.

OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA JOHDON OMISTUS

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma
31.12.2012 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 76.929.730 kappaletta.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus
sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistusosuus osakkeista 31.12.2012 oli
1,9%  prosenttia eli 1.499.267 osaketta ja optio-oikeuksista 18,6 prosenttia eli
684.365 optio-oikeutta.

MUUTOKSET OSAKKEENOMISTUKSESSA

Yhtiö sai 10.10.2012 tiedon, että Jyri Merivirran omistusosuus Revenio Group
Oyj:n osake- ja äänimäärästä oli laskenut alle kolmen kahdeskymmenesosan (3/20).
Merivirran uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä oli 13,00
prosenttia. Merivirta omistaa 10.000.000 Revenio Group Oyj:n osaketta.

Eyemaker's Finland Oy on ilmoitti yhtiölle 29.10.2012 omistusosuutensa Revenio
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Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä laskeneen alle yhden kymmenesosan (1/10).
Eyemaker's Finland Oy:n uusi osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on
6,50 prosenttia. Eyemaker's Finland Oy omistaa 5.000.000 Revenio
Group Oyj:n osaketta.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Yhtiö ei hankkinut tilikauden aikana omia osakkeita. Aiemmalla tilikaudella
hankituista 322.610 yhtiön hallussa tilikauden alkaessa olleesta osakkeesta
226.667 kappaletta käytettiin yhtiökokouksen 28.3.2012 päätöksen mukaisten
hallituspalkkioiden maksuun. Hallituksen jäsenet Rolf Fryckman, Matti
Hyytiäinen, Julia Ormio ja Pekka Tammela saivat kukin hallituspalkkiona 40.000
osaketta. Hallituksen puheenjohtaja Timo Mänty sai hallituspalkkiona 66.667
osaketta.

Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli 95.943 yhtiön omaa osaketta.

VOIMASSAOLEVAT OPTIO-OHJELMAT

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 23.11.2007 varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2007 myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla optiojärjestelmästä, johon
kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa yhteen
Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. Liikkeeseen laskettujen optio-oikeuksien
perusteella merkittävien osakkeiden osuus on tilinpäätöshetken 31.12.2012
osakemäärällä enintään 4,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, kun optio-
oikeuksilla merkityt uudet osakkeet on rekisteröity.

Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
merkintävuodesta lähtien.

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-
oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013, optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014 sekä
optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen merkintähinta on osakkeen

painotettu keskikurssi 1.-30.11.2007 (0,62 euroa, optio-oikeus A), 1.-30.4.2009
(0,27 euroa, optio-oikeus B) ja 1.-30.11.2010 (0,26 euroa optio-oikeus C).

Tilikaudella ei jaettu uusia optioita henkilöstölle. Tilikaudella merkittiin
40.000 uutta osaketta optioilla 2007C. Osakemäärän korotus merkittiin
kaupparekisteriin 3.10.2012. Osakkeista saatu merkintähinta kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oma pääoman rahastoon.

KAUPANKÄYNTI NASDAQ OMX HELSINGISSÄ

Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä
1.1.-31.12.2012 yhteensä 13,6 (17,3) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 32,7
(39,4) miljoonaa osaketta ja 42,5 (51,2) prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Ylin kaupantekokurssi oli 0,50 (0,62) euroa ja alin 0,33 (0,30) euroa.
Tilikauden lopun päätöskurssi oli 0,40 (0,48) euroa ja tilikauden keskikurssi
0,42 (0,44) euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 31.12.2012 oli 30,8 (36,9)
miljoonaa euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2012 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi Timo Männyn, Pekka Tammelan,
Rolf Fryckmanin, Julia Ormion sekä Matti Hyytiäisen. Yhtiökokous päätti, että
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hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60.000 euroa vuodessa ja
hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa kuitenkin niin, että
hallituksen jäsenille, jotka omistavat vähintään viisi prosenttia Revenio Group
Oyj:n osakekannasta joko itse tai vähintään 50-prosenttisesti omistamansa yhtiön
kautta, ei makseta palkkioita. Hallituksen jäsenten palkkiosta maksetaan 40
prosenttia yhtiön omina osakkeina ja 60 prosenttia rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan
tilikauden voitto 2.056.691,01 euroa lisätään edellisten tilikausien
voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,02 euroa osakkeelta eli yhteensä
1.531.342,42 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.688.973 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon
käytettävissä olevia varoja.

Yhtiökokous peruutti hallituksen voimassa olleet käyttämättömät antivaltuutukset
ja valtuutti hallituksen päättämään enintään 30.000.000 osakkeen antamisesta
osakeannilla tai antamalla Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin
oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai
useammassa erässä. Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista
osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan
lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen
määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen, ja se kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että
yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Valtuutus on
voimassa 30.4.2013 saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Revenio Group Oyj:n hallituksessa ovat toimineet 28.3.2012 jatkaen KTM, Onninen
Oy:n toimitusjohtaja Timo Mänty (puheenjohtaja); KTM, KHT Pajamaa Partners Oy:n
osakas Pekka Tammela; optikko, Eyemakers Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Rolf Fryckman; KTM, PKC Group Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen sekä Foster
Wheeler Energy Oy:n lakiasiainjohtaja Julia Ormio.

Tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Juha Tuomala.

Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana kahdeksantoista kertaa. Hallituksen
jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 97,7%.

Hallituksen jäsenten palkkiosta maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
40 prosenttia yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Hallituksen jäsenille
maksetut rahapalkkiot olivat tilikaudella yhteensä 122.653,35 euroa. Lisäksi
hallituspalkkiona luovutettiin yhteensä 226.667 Revenio Group Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aikana palkkaa yhteensä 260.278,19
euroa.

ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Revenio Group -konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin, suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.
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Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu,
uusien kilpailevien hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet jotka
voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin muodostaa myös
onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja siten tuotevalikoiman
kilpailukyvyn säilyminen. Konsernin toimialoilla, jotka strategian mukaisesti
vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen
ja kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja
toimittajaverkoston toimintakyvystä.

Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa
kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen. Yrityskaupat voivat myös
muuttaa konsernin riskiprofiilia.

Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan
säännöllisesti päivittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja
vuotuisten strategiapäivitysten yhteydessä.

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja
kehittymiseen, jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja
markkinoiden laajentamisessa. Erityisesti Revenio Terveysteknologia -segmentissä
operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille laajentumiseen liittyviin
tekijöihin kuten uusien eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten
instrumenttien kaupan myyntilupasääntely ja tähän liittyvät
terveydenhuoltomarkkinoita koskevat viranomaispäätökset.

Revenio Terveysteknologia-segmantissä lääketieteellisten instrumenttien
tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten
riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista
johtuen.

Projektitoiminnassa, jota harjoitetaan erityisesti Revenio Teknologia ja
Palvelut-segmentissä, altistutaan vaativien kokonaistoimitusten hallintaan
liittyville operatiivisille riskeille jotka voivat liittyä omaan projektityöhön,
alihankkijoihin ja tavarantoimittajiin.

Laskennallisten verosaamisten osuus taseen varoista on merkittävä.
Liiketoiminnan kannattavuuden- ja verolainsäädännön ja sen tulkinnan mahdolliset
muutokset voivat aiheuttaa muutoksia laskennallisten verosaamisten
käytettävyyteen ja määrään.

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on
suojauduttu mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin.
Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväliset vastuuvakuutukset.

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin.
Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä
luottovakuutus. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan kuukausittain ja
tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä antaa
tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoitusriskien hallintaan mm. korko-ja
valuuttasuojauksiin liittyen. Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen
lainarahoituksen saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden kehittyminen,
liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä.
Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden ennusteperiodi on
enimmillään 12 kuukautta.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön osakemäärä korottui 31.1.2013 77.110.790 kappaleeseen 2007 B ja C-
optioilla tehtyjen osakemerkintöjen, yhteensä 181.060 osaketta, johdosta.
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Lopetettuihin toimintoihin luokiteltu tytäryhtiö Done Logistics Oy myi 7.2.2013
 tehdyllä liiketoimintakaupalla osan liiketoimintojaan Amipac Oy:lle. Kaupalla
ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liiketuloksen ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuodesta 2012.

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖKOKOUKSELLE

Konsernin tilikauden tulos oli -287 tuhatta euroa ja emoyhtiön 1.545.444,10
euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 14.469.251,77
euroa. Hallitus ehdottaa 21.3.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että
emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

-osinkona jaetaan 0,02 euroa/osake, yhteensä 1.536.675,74 euroa
tilinpäätöshetken osakemäärällä.
-lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääoman
palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella
tehtävän pääomapalautuksen enimmäismäärä on 1.000.000,00 euroa.

Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna emoyhtiön eikä
konsernin maksuvalmiutta.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia
IAS 34, Osavuosikatsaukset, -standardin vaatimuksia.  Tilinpäätöstiedotteen
luvut ovat tilintarkastettuja.

 KONSERNIN TUNNUSLUVUT (MEUR)                               1-12/2012 1-12/2011

 Liikevaihto, jatkuvat toiminnot                              25,4         21,4

 Ebitda, jatkuvat toiminnot                                    5,7          4,0

 Ebitda-%, jatkuvat toiminnot                                 22,5         18,8

 Liiketulos, jatkuvat toiminnot                                4,9          3,3

 Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot                             19,4         15,6

 Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot                        4,7          3,0

 Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot                     18,5         14,0

 Lopetettujen toimintojen tulos                               -4,8          1,8

 Katsauskauden tulos                                          -0,3          2,1

 Katsauskauden tulos-%                                        -1,1          8,3

 Bruttoinvestoinnit                                            0,3          0,7
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 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta %                           1,1          3,3

 Tuotekehitysmenot                                             0,4          0,4

 Tuotekehitysmenot liikevaihdosta %                            1,4          1,9

 Nettovelkaantumisaste-%                                     -12,2        -17,3

 Omavaraisuusaste-%                                           62,2         66,6

 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)                               0,4         20,2

 Oman pääoman tuotto (ROE)                                    -1,8         14,1

 Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat toiminnot           0,059        0,028

 Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat toiminnot             0,059        0,027

 Laimentamaton tulos/osake EUR, lopetetut toiminnot         -0,063        0,023

 Laimennettu tulos/osake EUR, lopetetut toiminnot           -0,063        0,023

 Oma pääoma/osake EUR                                         0,19         0,21

 Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella, jatkuvat toiminnot    198          201

 Liiketoiminnan rahavirta                                      0,8          4,2

 Investointien rahavirta                                      -0,1          1,1

 Rahoituksen rahavirta                                        -0,2         -3,0

 Rahavirta yhteensä                                            0,5          2,4

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)                 1-12/2012   1-12/2011

 LIIKEVAIHTO                                               25,4        21,4

 Liiketoiminnan muut tuotot                                 0,1         0,1

 Materiaalit ja palvelut                                   -6,9        -5,5

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut                     -8,4        -8,0

 Poistot ja arvonalentumiset                               -0,8        -0,7

 Liiketoiminnan muut kulut                                 -4,5        -4,0

 LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT                             4,9         3,3

 Osuus osakkuusyhtiötuloksista                              0,0         0,0

 Rahoituskulut (netto)                                     -0,2        -0,3

 TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT                     4,7         3,1
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 Tuloverot                                                 -0,1        -0,9

 Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista                4,6         2,1

 Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista             -4,8         1,8

 KATSAUSKAUDEN TULOS                                       -0,3         3,9

 Muut laajan tuloksen erät                                  0,0         0,0

 Muihin laajan tuloksen eriin

 liittyvät verot                                            0,0         0,0

 Katsauskauden muut laajan tuloksen

 erät verojen jälkeen                                       0,0         0,0

 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ                        -0,3         3,9

 Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille                                  -0,3         3,9

 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille                                  -0,3         3,9

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat toiminnot      0,059       0,028

 Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat toiminnot        0,059       0,027

 Tulos/osake, laimentamaton, EUR, lopetetut toiminnot    -0,063       0,023

 Tulos/osake, laimennettu, EUR, lopetetut toiminnot      -0,063       0,023

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)          10-12/2012   10-12/2011

 LIIKEVAIHTO                                          7,7          5,7

 Liiketoiminnan muut tuotot                           0,0          0,0

 Materiaalit ja palvelut                             -2,5         -1,3

 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut               -2,3         -2,3

 Poistot ja arvonalentumiset                         -0,3         -0,1

 Liiketoiminnan muut kulut                           -1,2         -0,9

 LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT                       1,4          1,1

 Osuus osakkuusyhtiötuloksista                        0,0          0,0

 Rahoituskulut (netto)                                0,0         -0,2

 TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT               1,4          0,9

 Tuloverot                                            0,1         -0,4
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 Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista          1,4          0,5

 Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista       -2,1          0,2

 KATSAUSKAUDEN TULOS                                 -0,6          0,7

 Muut laajan tuloksen erät                            0,0          0,0

 Muihin laajan tuloksen eriin

 liittyvät verot                                      0,0          0,0

 Katsauskauden muut laajan tuloksen

 erät verojen jälkeen                                 0,0          0,0

 KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ                  -0,6          0,7

 Katsauskauden tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille                            -0,6          0,7

 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyrityksen omistajille                            -0,6          0,7

 KONSERNITASE (MEUR)                    31.12.2012   31.12.2011

 VARAT

 PITKÄAIKAISET VARAT

 Aineelliset hyödykkeet                        1,6          1,6

 Liikearvo                                     8,1          8,1

 Aineettomat hyödykkeet                        0,6          1,0

 Osuudet osakkuusyrityksissä                   0,0          0,3

 Laskennalliset verosaamiset                   1,6          1,8

 PITKÄAIKAISET VARAT YHT.                     12,0         12,8

 LYHYTAIKAISET VARAT

 Vaihto-omaisuus                               1,3          1,0

 Myyntisaamiset ja muut saamiset               4,8          3,3

 Rahavarat                                     5,0          4,5

 LYHYTAIKAISET VARAT YHT.                     11,2          8,9

 Lopetettujen toimintojen

 pitkäaikaiset omaisuuserät                    1,8          3,1
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 VARAT YHT.                                   25,0         24,8

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

 OMA PÄÄOMA

 Osakepääoma                                   5,3          5,3

 Ylikurssirahasto                              2,4          2,4

 Arvonmuutosrahasto                            0,3          0,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto        7,1          7,0

 Kertyneet voittovarat                        -0,4          1,4

 OMA PÄÄOMA, emoyhtiön

 omistajien osuus                             14,7         16,4

 OMA PÄÄOMA YHT.                              14,7         16,4

 VELAT

 PITKÄAIKAISET VELAT

 Laskennalliset verovelat                      0,2          0,3

 Varaukset                                     0,1          0,1

 Rahoitusvelat                                 1,4          0,4

 PITKÄAIKAISET VELAT YHT.                      1,7          0,8

 LYHYTAIKAISET VELAT

 Saadut ennakot                                1,4          0,1

 Ostovelat ja muut velat                       3,3          4,0

 Rahoitusvelat                                 1,8          1,1

 LYHYTAIKAISET VELAT YHT.                      6,5          5,1

 Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin

 omaisuuseriin liittyvät velat                 2,1          2,5

 VELAT YHT.                                   10,3          8,4

 OMA PÄÄOMA JA

 VELAT YHT.                                   25,0         24,8

 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (MEUR)

                            Osake- Ylikurssi- Muut     Voitto- Opo

                            pääoma rahasto    rahastot varat   yht.
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 Oma pääoma 1.1.2012        5,3    2,4        7,3      1,3     16,4

 Osingonjako                0,0    0,0        0,0      -1,5    -1,5

 Osakkeina toteutettavat ja

 maksettavat optiot         0,0    0,0        0,0      0,1     0,1

 Tilikauden tulos           0,0    0,0        0,0      -0,3    -0,3

 Oma pääoma 31.12.2012      5,3    2,4        7,3      -0,4    14,7

                            Osake- Ylikurssi- Muut     Voitto- Opo

                            pääoma rahasto    rahastot varat   yht.

 Oma pääoma 1.1.2011        5,3    2,4        7,3      -1,0    14,1

 Osingonjako                0,0    0,0        0,0      -1,5    -1,5

 Omien osakkeiden hankinta  0,0    0,0        0,0      -0,2    -0,2

 Osakkeina toteutettavat ja

 maksettavat optiot         0,0    0,0        0,0      0,1     0,1

 Tilikauden tulos           0,0    0,0        0,0      3,9     3,9

 Oma pääoma 31.12.2011      5,3    2,4        7,3      1,3     16,4

 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)      1-12/2012   1-12/2011

 Tilikauden voitto                            -0,3         3,9

 Oikaisut tilikauden tulokseen                 1,2         1,9

 Käyttöpääoman muutos                         -0,1        -1,6

 Maksetut korot                               -0,1         0,0

 Saadut korot                                  0,0         0,0

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA                      0,8         4,2

 Tytär-/Osakkuusyrityksen myynti vähennettynä

 myyntihetken rahavaroilla                     0,2         1,7

 Investoinnit aineellisiin

 hyödykkeisiin                                -0,2        -0,5

 Investoinnit aineettomiin

 hyödykkeisiin                                 0,0         0,0
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 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                      -0,1         1,1

 Omien osakkeiden hankinta                     0,0        -0,2

 Jaetut osingot                               -1,5        -1,5

 Lainojen takaisinmaksut                      -1,7        -1,2

 Lainojen nostot                               3,2         0,0

 Rahoitusleasingvelkojen maksut               -0,1        -0,1

 Pitkäaikaisten saamisten takaisinmaksut       0,0         0,1

 Myönnetyt osakkuusyhtiölainat                -0,1        -0,1

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                        -0,2        -3,0

 Rahavirta yhteensä                            0,5         2,4

 Rahavarat kauden alussa                       4,4         2,1

 Rahavarat kauden lopussa                      5,0         4,4

 LIIKEVAIHTO JA -VOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, JATKUVAT TOIMINNOT
 (MEUR)

               Q4/2012 Q3/2012 Q2/2012 Q1/2012 Q4/2011 Q3/2011  Q2/2011 Q1/2011

 Liikevaihto       7,7     6,1     5,8     5,8     5,7     4,6      5,6     5,6

 Liikevoitto       1,4     1,4     1,0     1,2     0,7     1,0      0,8     0,8

 Liikevoitto-%      18      23      17      20      13      21       15      15

  SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2012

                                         Osakemäärä      %

 1. Merivirta Jyri                       10 000 000   13 %

 2. Eyemaker's Finland Oy                 5 000 000    6 %

 3. Sijoitusrahasto Evli Suomi Osake      3 710 767    5 %

 4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera  3 500 000    5 %

 5. Gerako Oy                             3 400 000    4 %

 6. Alpisalo Mia                          2 948 153    4 %

 7. Joensuun Kauppa ja Kone Oy            2 700 000    4 %

 8. Kirkon Keskusrahasto                  1 240 810    2 %

 9. AJP Holding Oy                        1 000 000    1 %
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 10. Kiesvaara Tuomo                        901 230    1 %

Revenio Group Oyj
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