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Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 
 
Vahva vuosineljännes Covid-19-pandemiasta huolimatta 
 
Huhti-kesäkuu 2020 
 

• Liikevaihto oli 13,7 (11,8) miljoonaa euroa, raportoitua kasvua 15,6 %  
• Liiketulos oli 3,4 (0,9) miljoonaa euroa 
• Vertailukauden liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset 

kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 2,7 miljoonaa 
euroa. Oikaistuun vertailukauden liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 
27,7 % 

• Käyttökate oli 4,1 (1,4) miljoonaa euroa 
• Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset 

kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli vertailukaudella 3,2 miljoonaa 
euroa. Oikaistuun vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate 
kasvoi 27,4 % 

• Myyntikate oli 9,8 (7,6) miljoonaa euroa, kasvua 28,6 % 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 2,9 (3,2) miljoonaa euroa, laskua 10,7 % 
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu huhti-kesäkuussa oli 15,2 % eli 0,4 %-

yksikköä raportoitua kasvua heikompi  
• Tuotekehityshankkeita on jatkettu suunnitelmien mukaisesti koko vuosineljänneksen ajan  
• Revenio perui 2.4.2020 taloudellisen ohjeistuksensa kuluvalle vuodelle koronaviruksen 

aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.  Yhtiö arvioi näkymiään loppuvuodelle 2020 osana 
puolivuosikatsaustaan tulosohjeistuksen sijaan 

• Jouni Toijala aloitti Revenio-konsernin toimitusjohtajana 18.5.2020 
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,097 (0,018) euroa 
• Varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,30 (0,28) euroa 

 

Tammi-kesäkuu 2020 
 

• Liikevaihto oli 25,6 (20,3) miljoonaa euroa, raportoitua kasvua 26,4 %  
• Liiketulos oli 5,9 (3,5) miljoonaa euroa 
• Vertailukauden liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset 

kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 5,5 miljoonaa 
euroa. Oikaistuun vertailukauden liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 
6,0 % 

• Käyttökate oli 7,2 (4,3) miljoonaa euroa 
• Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset 

kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden käyttökate oli 6,4 miljoonaa 
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euroa. Oikaistuun vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate 
kasvoi 13,1 % 

• Myyntikate oli 18,3 (13,9) miljoonaa euroa, kasvua 31,4 % 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 2,6 (3,8) miljoonaa euroa, laskua 32,4% 
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-kesäkuussa oli 25,5 % eli 0,9 %-

yksikköä raportoitua kasvua heikompi 
• Covid-19-pandemian vaikutukset alkoivat näkyä vuoden ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. 

Huhtikuu oli myynnillisesti selvä aallonpohja alkuvuoden aikana, markkinoiden asteittainen 
elpyminen rajoitustoimenpiteiden purkamisen myötä alkoi jo toukokuun aikana 

• Varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,30 (0,28) euroa Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton oli 0,172 (0,105) euroa 

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR 
 
 4-6/2020 4-6/2019 Muutos-% 1-6/2020 1-6/2019 Muutos-%    
Liikevaihto 13,7 11,8 15,6 25,6 20,3 26,4 
Liiketulos, EBIT 3,4 0,9 291,5 5,9 3,5 70,1 
Liiketulos-% EBIT 25,2 7,4 17,7 22,9 17,0 5,9 
       
       
Käyttökate, EBITDA 4,1 1,4 191,3 7,2 4,3 68,3 
Käyttökate - %, EBITDA-% 30,1 11,9 18,2 28,1 21,1 7,0 
       
       
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 3,7 1,6 2,1 6,4 6,5 -0,1 
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 4,1 1,4 2,7 7,3 7,0 0,3 
Laimentamaton tulos/osake 0,097 0,018  0,172 0,105         
    30.6.2020 30.6.2019 Muutos, -% 
Omavaraisuusaste, %    57,6 53,4 4,2 
Nettovelkaantumisaste, %    14,8 18,2 -3,4 

 

Näkymät vuodelle 2020  
Revenio perui 2.4.2020 vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen koronaviruksen aiheuttaman 
epävarmuuden vuoksi. Covid-19-pandemian aiheuttaman epävarmuuden ja alenevan yleisen 
talouskehityksen vuoksi olosuhteet markkinoilla ovat muodostuneet erittäin poikkeuksellisiksi, minkä 
vuoksi taloudellisen kehityksen ennustettavuus on heikentynyt merkittävästi. Koska tilanteen kaikkia 
vaikutuksia loppuvuodelle on vielä vaikea arvioida, Revenio Group Oyj perui 20.2.2020 antamansa 
tulosohjeistuksen vuodelle 2020. Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko, minkä vuoksi Revenio 
arvioi, että se ei kykene antamaan tulosohjeistusta vuodelle 2020. Toisella vuosipuoliskolla yhtiö arvioi 
liiketoimintansa ja toimintaympäristönsä kehittyvän seuraavasti: 

• Näkyvyys loppuvuoteen on edelleen heikko pandemian mahdollisesta toisesta aallosta johtuen, 
mutta yhtiö arvioi loppuvuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta  

 
Yhtiön aiempi taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020 oli: 
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Revenio-konsernin raportoidun liikevaihdon arvioidaan kasvavan erittäin vahvasti edellisvuodesta ja 
kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.  
 

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kommentoi vuoden 2020 ensimmäistä puolivuosijaksoa:  
”Vuoden ensimmäistä neljännestä sävyttänyt Covid-19-pandemian aiheuttama maailmanlaajuinen yleinen 
epävarmuus ja talouden ennustettavuuden merkittävä heikkeneminen alkoivat Revenion liiketoiminnan 
osalta kirkastua kevään aikana. Vuoden toisesta neljänneksestä muodostui olosuhteisiin nähden vahva 
erityisesti silmänpaineen mittauslaitteiden ja antureiden kysynnän kasvun myötä. On hyvä huomioida, että 
CenterVuen luvut on yhdistelty konserniin vasta 1.5.2019 alkaen. 
 
Markkina-alueistamme eräät maat kuten Japani, Iso-Britannia ja Kanada ovat osoittaneet elpymisen 
merkkejä nopeimmin. Yhdysvalloissa klinikat ovat vähitellen aukeamassa ja olemme jo päässeet sopimaan 
kuvantamislaitteille ensimmäisiä tuote-esittelyitä. Alueelliset erot Yhdysvalloissa ovat kuitenkin vielä suuria 
ja markkinaan liittyy merkittäviä epävarmuuksia Covid-19-pandemiasta johtuen, joita seuraamme tarkasti. 
 
Erityisesti silmänpaineen mittauslaitteiden kysyntä lähti kasvuun touko-kesäkuun aikana, samoin 
kertakäyttöisten, steriilien antureiden kysyntä. Maailman glaukoomayhdistys on suosittanut välttämään 
perinteistä ilmapuhkuteknologiaa, sillä sen on epäilty aiheuttavan pisarointia, mikä puolestaan 
mahdollistaa virusten leviämisen. Icare on myös kampanjoinut kevään ajan aktiivisesti 
silmänpainemittareiden käytön turvallisuuden puolesta ”stay protected” -teemalla, mikä on tuottanut 
erinomaista tulosta.  
 
Erityisesti Yhdysvalloissa kiinnostus Icare HOME -silmänpainemittaria kohtaan on kasvanut voimakkaasti 
sekä hoitavien lääkäreiden että potilaiden taholta. On näkemyksemme mukaan hyvin mahdollista, että 
potilaan digitaalinen etäseuranta saa merkittävän sysäyksen eteenpäin, kun terveydenhuollon 
ammattilaiset joutuvat suunnittelemaan uusia menetelmiä potilaiden terveydentilan seuraamiseksi 
potilasta tapaamatta.  
 
Silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynnin kasvun osalta joutunemme vielä odottamaan Covid-19-
rajoitustoimien laajamittaisempaa purkamista, sillä ne ovat investointihyödykkeitä ja vaativat 
henkilökohtaisen tapaamisen sekä myynnin että asennuksen osalta. Useissa maissa klinikat ja sairaalat ovat 
olleet joko suljettuja tai ulkopuolisilta on ollut niihin pääsy kielletty. Myös jo tilattujen laitteiden toimitukset 
olivat kevään aikana pitkään pysähdyksissä, mutta mikä tärkeintä, tilauksia ei peruttu ja toimituksia saatiin 
vähitellen käyntiin katsauskauden lopulla. Näkemyksemme mukaan olemme myös silmänpohjan 
kuvantamislaitteiden kanssa hyvissä asemissa kilpailijoihin nähden siinä vaiheessa, kun pandemian 
aiheuttamat rajoitustoimet hellittävät.  
 
Vuoden 2019 lopulla Euroopassa lanseeraamamme DRSplus-silmänpohjan kuvantamislaitteen myynti on 
käynnistynyt ja lanseeraustoimet Yhdysvalloissa käynnistetään toden teolla heti pandemiatilanteen 
rauhoituttua siellä. Tuote on saanut erinomaisen vastaanoton ja pandemian vuoksi pysäyksissä olleet 
toimituksetkin käynnistyivät kesäkuussa.  DRSplus soveltuu erityisen hyvin diabeettisen retinopatian 
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tunnistamiseen. Tuote on Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisen FDA:n hyväksymä ja CE-sertifioitu 
Euroopassa. 
 
Toimitusketjun osalta tilanne on ollut koko alkuvuoden ajan hyvä, emmekä ole havainneet ongelmia. 
Tavoitteenamme on edelleen nostaa kaikkien tuotteidemme varastotasoja, jotta toimitukset saadaan 
täydellä teholla käyntiin sitä mukaa, kun pandemiaan liittyviä rajoituksia puretaan. 
 
Olemme suorittaneet uuden MDSAP-auditointiohjelman (MDSAP, Medical Device Single Audit Program) 
mukaiset auditoinnit menestyksekkäästi sekä Suomessa että Italiassa ja Icare Finland sai kesäkuussa 
MDSAP-sertifikaatin. Uusi auditointiohjelma tuo meille jatkossa sekä taloudellisia että ajallisia säästöjä kun 
voimme kattaa ISO 13485:2016 standardin mukaiset audioinnit (Yhdysvallat, Australia, Japani, Kanada ja 
Brasilia) kunkin maan vaatimusten mukaisesti yhdellä auditoinnilla. Uuden eurooppalaisen 
lääkintälaiteasetuksen (MDR, Medical Device Regulation) piti alun perin astua voimaan toukokuussa 2020, 
mutta Covid-19-pandemian vuoksi takarajaa siirrettiin toukokuulle 2021. Valmistelumme MDR:ään 
siirtymiseksi etenevät hyvin siirtymäajan puitteissa. 
 
Silmän diagnostiikkaratkaisuiden lisäksi Revenion kehitysportfoliossa on tutkimuksellinen Research- 
toiminto, jossa on tällä hetkellä kaksi tuoteaihiota. Ventica®- ja Cutica®-järjestelmiin liittyvät kliiniset testit 
ovat olleet pysäyksissä Covid-19-pandemian vuoksi, mutta klinikoiden vähitellen avautuessa niitä pyritään 
jatkamaan tulevien kuukausien aikana.  
 
Olemme jatkaneet työntekoa viranomaisohjeet huomioiden koko alkuvuoden niin Suomessa, Italiassa kuin 
Yhdysvalloissakin. Olemme suosineet etätyöskentelyä työtehtäviemme puitteissa ja käyttäneet tehokkaasti 
etäkokoustyökaluja. Henkilöstömme on pysynyt terveenä, mistä olen äärimmäisen huojentunut. Emme ole 
joutuneet turvautumaan lomautuksiin tai irtisanomisiin jakoko organisaatiomme myynnistä tuotantoon, 
varastoon, laatuorganisaatioon, tuotekehitykseen ja hallintoon on työskennellyt koko kevään täydellä 
teholla.  
 
Olen aloittanut Revenio-konsernin toimitusjohtajana poikkeusaikana, jolloin koko organisaatioltamme on 
vaadittu joustavuutta, luovuutta ja sinnikkyyttä. Olen todella vaikuttunut tuotteistamme sekä ihmistemme 
osaamisesta, ammattitaidosta ja sitoutumisesta. Minut on otettu erittäin hyvin vastaan ja tunnen jo 
kuuluvani porukkaan. Tästä iso kiitos edeltäjälleni Timo Hildénille, joka on tukenut minua tehtävieni 
vastaanottamisessa. 
 
Olemme käynnistäneet strategiamme päivitystyön ja keskitymme siinä erityisesti silmän 
diagnostiikkaratkaisuihin, sekä rooliimme niiden globaalina edelläkävijänä. Tulemme kertomaan tästä 
työstä tarkemmin vuoden lopulla. 
 
Toivotan henkilöstöllemme, asiakkaillemme, jakelijoillemme, yhteistyökumppaneillemme sekä 
osakkeenomistajillemme terveyttä ja turvallista loppukesää.” 
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Covid-19-pandemian vaikutukset ja tehdyt toimenpiteet 
Maailmanlaajuiseen Covid-19-pandemiaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät kasvoivat merkittävästi 
vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana on jo 
havaittu markkinoiden asteittaista aukeamista eri puolilla maailmaa. Revenio-konsernin liiketoimintaan 
liittyen erityisesti Aasian maat ovat jo osoittaneet elpymisen merkkejä, samoin lukuisat Euroopan maat ja 
Pohjois-Amerikka. Mahdollisen toisen aallon riski koskee yhtäläisesti kaikkia Revenio-konsernin markkina-
alueita.  
 
Koko Revenio-konserni siirtyi pandemian alkuvaiheessa laajalti etätyöskentelyyn kaikissa toimipisteissään 
ja asiakastapaamisia hoidettiin pääosin etätyökaluja hyödyntäen. Myynti- ja markkinointiorganisaatio 
järjesti kevään aikana asiakkaille ja jälleenmyyjille lukuisia tuotewebinaareja, joista saatiin positiivista 
palautetta. Covid-19-pandemiasta huolimatta Revenio on jatkanut keskeytyksettä tutkimus- ja 
kehityshankkeitaan.  
 
Kevään aikana konserni on nostanut kaikkien tuotteidensa varastotasoja, jotta toimitukset saadaan 
käynnistettyä nopeasti heti tilanteen normalisoituessa. Toimitusketjuun pandemialla ei ole ollut 
merkittäviä vaikutuksia. Antureiden myynti on ollut hyvää ja sitä ovat tukeneet kilpailevaan 
ilmapuhkuteknologiaan liittyvät hygieniahaasteet, joista on raportoitu muun muassa Kiinassa, Japanissa ja 
Irlannissa. Kuvantamislaitteet ovat puolestaan investointihyödykkeitä ja niiden markkinoiden arvioidaan 
elpyvän hitaammin, sillä ne vaativat sekä henkilökohtaisia esittelyitä että fyysisen asennuksen 
käyttöönottoineen.  
 
Revenion tase ja rahavirta säilyivät vahvoina koko katsauskauden ajan. Covid-19-pandemialla ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta Revenion rahoitusasemaan muilta osin kuin, että yhtiö sopi lainajärjestelylleen 
puolen vuoden lyhennysvapaan jakson. Asiakkaiden maksuvalmiuksissa ei ole havaittu olennaisia 
muutoksia. 

 
TALOUDELLINEN KATSAUS 
 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 
 
Huhti-kesäkuu 2020 
Revenio-konsernin liikevaihto 1.4.–30.6.2020 oli 13,7 (11,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 15,6 
%. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli huhti-kesäkuussa 15,2 % eli 0,4 %-yksikköä 
raportoitua kasvua pienempi. CenterVue-yritysostolla on ollut vain vähäinen vaikutus huhti-kesäkuun 
valuuttakurssioikaisuihin.  Käyttökate oli 4,1 (1,4) miljoonaa euroa, ollen 30,1 % liikevaihdosta, kasvua 
191,3 %. Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron 
kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli vertailukaudella 3,2 
miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden 
käyttökate kasvoi 27,4 %. 
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Tulos ennen veroja oli 3,3 (0,7) miljoonaa euroa, kasvua 363,2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. 
Konsernin liiketulos huhti-kesäkuussa oli 3,4 (0,9) miljoonaa euroa, kasvua 291,5 %. Vertailukauden 
liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 1,82 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston 
kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Oikaistuun 
vertailukauden liiketulokseen suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 27,7 %. Kiinteät kulut 
jäivät katsauskaudella odotuksia matalammiksi johtuen Covid-19-pandemian aiheuttamista rajoituksista 
ja esimerkiksi matkustuksen loppumisesta sekä etätyöskentelystä.  
 
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,097 (0,018). Oma pääoma/osake oli 2,27 (2,11) euroa.  
 
Tammi-kesäkuu 2020 
Revenio-konsernin liikevaihto 1.1.–30.6.2020 oli 25,6 (20,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 26,4 
%. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-kesäkuussa oli 25,5 % eli 0,9 %-
yksikköä raportoitua kasvua pienempi.  
 
Käyttökate oli 7,2 (4,3) miljoonaa euroa, ollen 28,1 % liikevaihdosta, kasvua 68,3 %. Vertailukauden 
käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston 
kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden käyttökate oli 6,4 miljoonaa euroa. Oikaistuun 
vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna raportointikauden käyttökate kasvoi 13,1 %. 
 
Tulos ennen veroja oli 5,7 (3,3) miljoonaa euroa, kasvua 73,2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  
 
Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 5,9 (3,5) miljoonaa euroa, kasvua 70,1 %. Vertailukauden liiketulosta 
rasittivat yritysostoon liittyvät 2,1 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla 
kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 5,5 miljoonaa euroa. Oikaistuun vertailukauden liiketulokseen 
suhteutettuna raportointikauden liiketulos kasvoi 6,0 %. 
 
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,172 (0,105). Oma pääoma/osake oli 2,27 (2,11) euroa. 
 

Tase, rahoitus ja rahavirta 
 
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2020 oli 104,9 (104,3) miljoonaa euroa. Liikearvon määrä taseessa 
30.6.2020 oli 50,4 (50,4) miljoonaa euroa. 
Konsernin oma pääoma oli 60,4 (55,7) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli katsauskauden 
lopussa 28,6 (30,3) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 14,8 (18,2) %. Konsernin 
omavaraisuusaste oli 57,6 (53,4) %. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä 30.6.2020 olivat 
19,7 (20,2) miljoonaa euroa.  
  
Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana.  
 
Vuonna 2019 toteutetun CenterVue-yritysoston rahoittamiseksi pankin kanssa neuvoteltu 
velkarahoituspaketti koostuu 30 miljoonan euron määräaikaislainasta, jota lyhennetään 1,05 miljoonalla 
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eurolla vuosineljänneksittäin ja jonka lyhentämätön osuus erääntyy maksettavaksi 3,5 vuoden kuluttua 
yritysoston toteutumisesta. Revenio sopi lainajärjestelylleen puolen vuoden lyhennysvapaan jakson.  
Järjestely parantaa konsernin rahoituksen rahavirtaa 2,1 miljoonaa euroa kuluvan vuoden aikana. 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 2,6 (3,8) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran pienenemiseen on 
vaikuttanut varastoarvojen kasvaminen, ostovelkojen pieneminen sekä maksetut verot. Konsernin 
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 0,8 (58,6) miljoonaa euroa. 
Vertailukauden investoinnit kohdistuivat pääosin CenterVue-yritysostoon. 
 

Hallinnointi 
 
Muutokset konsernirakenteessa 
CenterVue Inc. fuusioitiin Icare USA Inc.:iin. Yhdysvalloissa 1.4.2020 alkaen toimiva Revenio-konsernin 
tytäryhtiö on Icare USA Inc. 
 
Henkilöstö ja johto 
B.Sc., MBA Jouni Toijala, (s. 1968) aloitti Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana 18.5.2020. . 
 
Revenio-konsernin johtoryhmään kuuluvat Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Jouni Toijala (pj), 
kuvantamislaitteiden tuotekehitysjohtaja Giuliano Barbaro, laatujohtaja Heli Huopaniemi, 
operaatiojohtaja Ari Isomäki, myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, talousjohtaja Robin Pulkkinen, 
sekä tonometrien tuotekehitysjohtaja Mika Salkola. 

Henkilöstön määrä katsauskaudella keskimäärin 

 1-6/2020 1-6/2019  

Revenio-konserni 127 75  

 
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 130 (118), kasvua 12 henkilöä. Tammi-kesäkuussa palkat ja 
palkkiot olivat yhteensä 5,3 (4,1) miljoonaa euroa.  
 
Hallitus 
Yhtiön hallituksessa toimivat Pekka Rönkä (pj), Kyösti Kakkonen, Arne Boye Nielsen, Ann-Christine Sundell, 
Pekka Tammela sekä Bill Östman. 
 
Tarkastusvaliokunta 
Hallitus valitsi vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kokoontuneessa 
järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan jatkamaan tarkastusvaliokunnan vanhat jäsenet, jotka ovat: 
Pekka Tammela, Pekka Rönkä sekä Ann-Christine Sundell. Pekka Tammela jatkaa tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajana. 
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Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka nimeämänä 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan 
kohtuullisen laskun mukaisesti. 
 

Osakkeet, osakepääoma, johdon ja henkilöstön omistus 
Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2020 oli 
5 314 918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 26 627 236 kappaletta. 
 
Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 
30.6.2020 oli 0,3 % eli 66 853 osaketta ja optio-oikeuksista 0,0 %. 
 
Yhtiö osti katsauskaudella omia osakkeita 80 000 kappaletta. Yhtiöllä on katsauskauden päättyessä 
hallussaan 133 184 omaa osaketta. 
 
Osakemäärä korottui katsauskaudella yhteensä 49 545 kappaleella vuoden 2015B optio-ohjelmien 
perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta ja 32 949 kappaleella vuoden 2015C optio-ohjelmien 
perusteella tehtyjen osakemerkintöjen johdosta. Merkintöjä tehtiin yhteensä 82 494 kappaletta.  Revenio 
Group Oyj:n osake- ja äänimäärä nousi näiden merkintöjen sekä osakeannin jälkeen 26 627 236 
kappaleeseen. 
 
Revenio-konsernin henkilöstö on perustanut loppuvuodesta 2015 henkilöstörahaston, jonne Suomessa 
työskentelevä henkilöstö voi rahastoida ansaitsemiaan palkkioita, joita maksetaan yhtiössä käytössä 
olevista täydentävistä palkkiojärjestelmistä. Järjestelmä on laajalti henkilöstön käytössä. 
 
Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 8.6.2020 hallituspalkkioiden maksamisesta 40 %:sti 
yhtiön omina osakkeina.  
 
Omien osakkeiden hankintavaltuutus 
Varsinainen yhtiökokous 8.6.2020 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 329 951 oman osakkeen 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 
vuonna 2021 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2019 päätetyn hankintavaltuutuksen. 
 
Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta 
Varsinainen yhtiökokous 8.6.2020 valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 329 951 osakkeen 
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. 
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Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja 
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen 
päättämiin tarkoituksiin.   
 
Valtuutus on voimassa vuonna 2021 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 20.3.2019 päätetyn 
antivaltuutuksen. 
 
Voimassa olevat optio-ohjelmat 
Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 10.8.2015 varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien 
osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150 000 optio-oikeutta. 
Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet 
oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla 
Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille optioehtojen 
mukaisesti. 
 
Edellä mainitut optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B (50.000 kappaletta) ja 
C (50.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella A oli 31.5.2017 - 31.5.2019, optio- 
oikeudella B 31.5.2018 - 31.5.2020 ja optio-oikeudella merkintäaika on C 31.5.2019 - 31.5.2021. 
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella C on Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2017 lisättynä 15 prosentilla. Merkintähinta oli 30.6.2020 optio-
oikeudella C 12,48 euroa. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen hintaa alennetaan optio-ohjelman 
ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon 
täsmäytyspäivänä.  
 
Optio-oikeuksilla merkittiin tammi-kesäkuussa 2020 yhteensä 82 494 kappaletta uusia osakkeita.   
 
Osakepalkkiojärjestelmät 
Revenio Group Oyj:n hallitus on päättänyt 20.3.2018 ja 20.6.2019 sekä 13.3.2020 Revenio Group Oyj:n 
toimitusjohtajalle ja muulle konsernin johtoryhmälle suunnatuista osakeperusteisista pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmistä.  Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden 
palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää 
avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. Lisäksi yhtiön 
toimitusjohtajalla on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus rajoitettuun osakepalkkiojärjestelmään, 
jonka mukaisesti hän saisi vuosien 2021–2023 aikana yhteensä 3 000 kpl yhtiön osakkeita. 
 

Liputusilmoitukset 
Revenio Group Oyj sai 5.6.2020 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen 
omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti William Demant Invest A/S:n omistusosuus Revenio 
Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on noussut yli kymmenen prosentin. 
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William Demant Invest A/S:n osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä 5.6.2020 on 10,17 %. 
William Demant Invest A/S omisti 5.6.2020 yhteensä 2 705 336 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita. 
 

Johdon liiketoimet 
Revenio Group Oyj:n johdon Revenion arvopapereita koskevat liiketoimet katsauskauden ajalta on 
julkaistu pörssitiedotteina, ja ne ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: 
https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/tiedotteet. 
 

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä 
Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2020 yhteensä 205,5 (46,7) 
miljoonalla eurolla, mikä vastaa 8,1 (2,6) miljoonaa osaketta ja 30,3 (9,9) % osakkeiden kokonaismäärästä. 
Ylin kaupantekokurssi oli 31,00 (21,75) euroa ja alin 18,48 (12,56) euroa. Katsauskauden lopun 
päätöskurssi oli 28,15 (20,00) euroa ja katsauskauden painotettu keskikurssi 25,45 (17,86) euroa. Revenio 
Group Oyj:n markkina-arvo 30.6.2020 oli 749,6 (528,2) miljoonaa euroa.  
 
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.6.2020  
 

Tammi-kesäkuu 
2020 

Osakevaihto 
kpl 

 

Arvo 
yhteensä, 

euroa 

Korkein, 
euroa 

 

Alin, 
euroa 

 

Keskihinta, 
euroa 

 

Viimeisin, 
euroa 

 

REG1V 8 074 987 205 501 629 31,00 18,48 25,45 28,15 

 
 30.6.2020 30.6.2019 

Markkina-arvo, euroa  749 556 693 528 225 260 

Osakkeenomistajia 19 086 10 229 

 

Riskit ja epävarmuustekijät 
Revenio-konsernin tyypilliset riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, 
vahinkoriskeihin, rahoitusriskeihin ja poliittisiin riskeihin. Lisäksi kasvanut uhka globaaleille pandemioiden 
aiheuttamille vaikutuksille on kasvanut.  
 
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. Konserni kehittää uusia teknologioita Revenio Research Oy:n sekä CenterVue 
SpA:n nimissä ja yksittäisten kehitysprojektien kaupallistamisen epäonnistuminen voi johtaa aktivoitujen 
kehitysmenojen tulosvaikutteiseen arvon alentumiseen. Konsernin toimialoilla, jotka strategian 
mukaisesti vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja 
kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston toimintakyvystä. 
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Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot ja terveysteknologiaan liittyvien kehitysaihioiden hankinta. 
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 
terveysteknologiatoimialaan liittyy operatiivisia riskejä uusille markkinoille laajentumiseen liittyviin 
tekijöihin, kuten eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan myyntilupasääntely ja 
tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat viranomaispäätökset. Operatiiviseksi riskiksi voidaan 
myös luokitella onnistuminen strategian mukaisissa, terveysteknologiaan liittyvissä tutkimus- ja 
kehityshankkeissa. 
 
Lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien 
operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen. 
 
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. 
 
Revenio-konserni myy tuotteitaan lähes 100 maahan. Kauppapoliittiset epävarmuudet ja epävakaa 
poliittinen tilanne sekä brexit, ja mahdolliset suojatullit voivat vaikuttaa Revenio-konsernin tuotteiden 
kysyntään. Revenio seuraa riskien hallinnan näkökulmasta aktiivisesti eri markkina-alueiden poliittista 
kehitystä. Poliittisen toimintaympäristön sekä lainsäädännön kehityksellä voi olla vaikutuksia Revenio-
konsernin liiketoimintaan. 
 
Lisäksi Covid-19-pandemian kaltaisilla maailmanlaajuisilla pandemioilla voisi olla suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia Revenio-konsernin liiketoimintaan, ja pandemian johdosta myös henkilöstön sairastumisriski 
voisi kohota. Viranomaismääräysten mukaiset tehtaiden ja maiden rajojen sulkemiset mahdollisesti 
rajoittaisivat Revenion liiketoiminnan edellytyksiä, ja liikkumisrajoitukset voisivat vaikeuttaa Revenion 
tuotteiden myynti- ja toimitusprosesseja.  
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Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuudet 

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 8.6.2020 

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat 
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. 
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Pekka Röngän, 
Kyösti Kakkosen, Ann-Christine Sundellin ja Pekka Tammelan sekä uusiksi jäseniksi Arne Boye Nielsenin ja 
Bill Östmanin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita 
puheenjohtajakseen Pekka Röngän. Hallitus myös päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanon ja valitsi 
jäseniksi uudelleen Pekka Röngän, Pekka Tammelan ja Ann-Christine Sundellin. Tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajana valittiin jatkamaan Pekka Tammela. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa, 
valiokuntien puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 30.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 
24.000 euroa vuodessa. 
 
Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti rahana. 
Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen 
ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja puhelinkokouksista 300 euroa per kokous. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Lahtinen. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaisesti. 
 
2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,30 euroa osakkeelta. Osinko 
maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 10.6.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 17.6.2020. 
 
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 329 951 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä 
tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai 
toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden 
maksamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 
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Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö 
saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön 
osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on 
osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen 
korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
 
Valtuutus on voimassa vuonna 2021 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksissa päätetyt 
hankintavaltuutukset. 
 
4.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 329 951 osakkeen antamisesta osakeannilla tai 
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan 
lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. 
 
Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja 
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen 
päättämiin tarkoituksiin.   
 
Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden 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 eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön 
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. 
 
Valtuutus on voimassa vuonna 2021 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt 
hankintavaltuutukset. 

 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. 

 
Q3/2020 osavuosiraportin julkaisu 
Osavuosiraportti 1-9/2020 julkaistaan torstaina 22.10.2020. 
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Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2020 
 
   
 Osakemäärä %  
1. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 558 264 2,10 % 
2. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 460 000 1,73 % 
3. Siik Rauni Marjut 310 595 1,17 % 
4. SEB Finland Small Cap 299 010 1,12 % 
5. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 269 466 1,01 % 
6. Sijoitusrahasto Aktia Capital 250 000 0,94 % 
7. Longhorn Capital Oy 200 000 0,75 % 
8. Sijoitusrahasto Nordea Pro Suomi 193 459 0,73 % 
9. Alpisalo Mia Elisa 156 024 0,59 % 
10. Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap 155 000 0,58 % 
Hallintarekisteröidyt omistajat yhteensä 10 577 609 39,73% 

 
PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020, TAULUKKO-OSA  
 
Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet  
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.  
Raportti on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä, lukuun 
ottamatta seuraavia muutoksia olemassa oleviin standardeihin, joita konserni on soveltanut 1.1.2020 
alkaen: 
-IAS 1 ja IAS 8; olennaisuuden määritelmään tehdyt muutokset 
-IFRS 3; liiketoiminnan määritelmään tehdyt muutokset 
-IFRS 9, IAS 39 ja IFRS 7; viitekorkouudistus 
 
Johdon arvion mukaan yllä listattujen standardien käyttöönotolla ei ole vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen. 
 
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 
Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 

 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

      
LIIKEVAIHTO 13,7 11,8 25,6 20,3 49,5 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 1,3 
Materiaalit ja palvelut -3,9 -4,3 -7,3 -6,3 -14,9 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3,2 -2,5 -6,0 -3,9 -9,8 
Poistot ja arvonalentumiset -0,7 -0,5 -1,3 -0,8 -2,0 
Liiketoiminnan muut kulut -2,5 -3,7 -5,2 -5,8 -11,5 
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LIIKETULOS 3,4 0,9 5,9 3,5 12,6 
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,3 
TULOS ENNEN VEROJA 3,3 0,7 5,7 3,3 12,3 
Tuloverot -0,8 -0,2 -1,2 -0,7 -2,9 
KATSAUSKAUDEN TULOS 2,6 0,5 4,5 2,6 9,3 
Muut laajan tuloksen erät -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2,5 0,5 4,6 2,6 9,4 
Tulos/osake, laimentamaton, EUR 0,097 0,018 0,172 0,105 0,365 
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,097 0,018 0,172 0,104 0,364 

   

Konsernitase (MEUR)  

   30/6/2020 30/6/2019 31/12/2019 
VARAT      
PITKÄAIKAISET VARAT      
Aineelliset hyödykkeet   1,8 1,5 1,8 
Liikearvo   50,4 50,4 50,4 
Aineettomat hyödykkeet   19,3 19,7 19,4 
Käyttöoikeusomaisuuserät   1,2 0,9 0,8 
Muut saamiset   0,1 0,1 0,1 
Laskennalliset verosaamiset   0,0 0,0 0,0 
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.   72,7 72,7 72,5 
LYHYTAIKAISET VARAT      
Vaihto-omaisuus   4,8 3,6 3,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset   6,7 7,4 6,4 
Laskennalliset verosaamiset   1,1 0,4 0,8 
Rahavarat   19,7 20,2 26,7 
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.   32,2 31,6 37,3 
VARAT YHT.   104,9 104,3 109,8 
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma   5,3 5,3 5,3 
Arvonmuutosrahasto   0,3 0,3 0,3 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 

 
 52,1 49,5 51,2 

Muut rahastot   0,3 0,3 0,3 
Kertyneet voittovarat   4,8 1,0 8,0 
Muuntoerot   0,1 0,0 0,1 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet   -2,4 -0,7 -0,7 
OMA PÄÄOMA YHT.   60,4 55,7 64,4 
VELAT      
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat   4,1 4,1 4,1 
Rahoitusvelat   25,2 27,4 25,4 
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Vuokrasopimusvelat   0,6 0,4 0,4 
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.   30,0 31,9 29,9 
LYHYTAIKAISET VELAT      
Ostovelat ja muut velat   9,9 11,2 10,5 
Varaukset   0,4 0,6 0,4 
Rahoitusvelat   3,6 4,3 4,3 
Vuokrasopimusvelat   0,6 0,6 0,4 
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.   14,5 16,7 15,5 
VELAT YHT.   44,5 48,6 45,4 
OMA PÄÄOMA JA       
VELAT YHT.   104,9 104,3 109,8 

    

 
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (MEUR) 
 

   
Sijoitetun 
vapaan    

Yhtiön 
hallussa  

  Osake- 
oman 
pääoman Muut Voitto-  

olevat 
omat Opo 

  pääoma rahasto rahastot varat Muuntoerot osakkeet Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2020  5,3 51,2 0,6 8,0 0,1 -0,7 64,4 
Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -7,9 
Omien osakkeiden 
luovutus ja hankinta  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin  0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 
Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 4,6 
Oma pääoma 30.6.2020  5,3 52,1 0,6 4,8 0,1 -2,4 60,4 

         

   
Sijoitetun 
vapaan    

Yhtiön 
hallussa  

  Osake- 
oman 
pääoman Muut Voitto-  

olevat 
omat Opo 

  pääoma rahasto rahastot varat Muuntoerot osakkeet Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2019  5,3 7,8 0,6 5,1 0,0 -0,8 18,0 
Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -6,7 0,0 0,0 -6,7 
Omien osakkeiden 
luovutus ja hankinta  0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin  0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
Osakeanti  0,0 42,3 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3 
Osakeantikulut  0,0 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 
Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,6 
Oma pääoma 30.6.2019  5,3 49,5 0,6 1,0 0,0 -0,7 55,7 
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Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR)   
 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019  
     

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT     

Tilikauden voitto 4,5 2,6 9,3  

Oikaisut:     

 Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 1,8 1,4 3,8  

 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,1 0,1 0,4  

 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 0,0 -0,1  

 Verot 1,2 0,7 3,1  

Käyttöpääoman muutokset:     

 Myynti- ja muiden saamisten muutos -0,3 -1,1 -0,4  

 Vaihto-omaisuuden muutos -1,3 0,2 -0,7  

 Osto- ja muiden velkojen muutos -1,5 1,3 1,0  

Käyttöpääoman muutos yhteensä -3,1 0,4 -0,1  

Maksetut korot -0,1 -0,1 -0,3  

Saadut korot 0,0 0,0 0,0  

Maksetut verot -1,8 -1,3 -3,7  

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 2,6 3,8 12,5  

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT     

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla 0,0 -57,9 -58,2  

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,3 -0,4 -0,8  

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,5 -0,3 -0,7  

Myönnetyt lainat -0,1 0,0 0,0  

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -0,8 -58,6 -59,7  

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT     

Suunnattu osakeanti 0,0 42,3 42,3  

Osakeantiin liittyvät transaktomenot 0,0 -1,1 -1,1  

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 4,2 4,2  

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 25,8 25,8  
Lainojen takaisinmaksut -1,1 0,0 -2,2  
Maksetut osingot -6,6 -6,7 -6,7  
Osakkeiden merkintä optioilla 0,9 0,4 1,9  
Omien osakkeiden hankkiminen -1,6 0,0 0,0  
Vuokrasopimusvelkojen maksut -0,3 -0,3 -0,6  
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -8,7 64,6 63,5  
Rahavarojen ja luotollisten tilien nettomuutos -7,0 9,8 16,3  
Rahavarat tilikauden alussa 26,7 10,4 10,4  
Valuuttakurssien vaikutus  -0,1 0,0 0,1  
Rahavarat tilikauden lopussa 19,7 20,2 26,7  

Keskeiset konsernin tunnusluvut (MEUR) 
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 1-
6/2020 

4-
6/2020 

1-
6/2019 

4-
6/2019 

1-
12/2019 

      
Liikevaihto 25,6 13,7 20,3 11,8 49,5 
Käyttökate, EBITDA  7,2 4,1 4,3 1,4 14,6 
Käyttökate, EBITDA-% 28,1 30,1 21,1 11,9 29,5 
Liiketulos 5,9 3,4 3,5 0,9 12,6 
Liiketulos-% 22,9 25,2 17,0 7,4 25,5 
Tulos ennen veroja 5,7 3,3 3,3 0,7 12,3 
Tulos ennen veroja-% 22,4 24,5 16,3 6,1 24,8 
Katsauskauden tulos 4,5 2,6 2,6 0,5 9,3 
Katsauskauden tulos-% 17,8 18,8 12,8 4,4 18,9 
Bruttoinvestoinnit 1,5 1,0 67,0 66,9 68,2 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 6,0 7,1 331,0 564,6 137,8 
Tuotekehitysmenot 2,5 1,3 2,2 1,4 4,2 
Tuotekehitysmenot liikevaihdosta % 9,7 9,5 10,8 11,8 8,5 
Nettovelkaantumisaste-% 14,8 14,8 18,2 18,2 3,4 
Omavaraisuusaste-% 57,6 57,6 53,4 53,4 58,6 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 6,4 3,7 6,5 1,6 22,6 
Oman pääoman tuotto (ROE) 7,3 4,1 7,0 1,4 22,7 
Laimentamaton tulos/osake EUR 0,172 0,097 0,105 0,018 0,365 
Laimennettu tulos/osake EUR 0,172 0,097 0,104 0,018 0,364 
Oma pääoma/osake EUR 2,27 2,27 2,11 2,11 2,42 
Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella 127 129 75 97 88 
Liiketoiminnan rahavirta 2,6 2,9 3,8 3,2 12,4 
Investointien rahavirta -0,8 -0,6 -58,6 -58,5 -59,7 
Rahoituksen rahavirta -8,7 -6,4 64,6 70,4 63,5 
Rahavirta yhteensä -7,0 -4,1 9,8 15,1 16,2 

 

Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset kasvumittarit 
Revenio on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and 
Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Yhtiö julkaisee IFRS-
tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa 
tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ohessa. Yhtiön näkemyksen 
mukaan tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. 
 
Revenio-konsernin liikevaihtoon vaikuttaa voimakkaasti euron ja dollarin välisen valuuttakurssin vaihtelut. 
Vaihtoehtoisena kasvumittarina yhtiö esittää liikevaihtotiedon myös siten, että valuuttakurssien vaikutus 
on eliminoitu.  
 
Vaihtoehtoinen kasvumittari (tuhatta euroa)   1-6/2020 1-6/2019  
Raportoitu liikevaihto    25 597 20 253  
Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon    -129 -428  
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Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihto   25 468 19 825  
Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihdon kasvu 25,5 % 36,6 %  
Raportoitu liikevaihdon kasvu   26,4 % 38,9 %  
Erotus %-yksikköä     - 0,9 % -2,3 %  
 
Vaihtoehtoinen kannattavuusmittari EBITDA (tuhatta euroa)  
Käyttökate (EBITDA) = Liiketulos + poistot + arvonalentumiset 
 
Vaihtoehtoisena kasvumittarina yhtiö esittää kannattavuuden myös käyttökatteen (EBITDA) 
tunnuslukuna.  
 
Vaihtoehtoinen kannattavuusmittari EBITDA (tuhatta euroa)  1-6/2020  1-6/2019 
Liiketulos, EBIT    5 871  3 452 
Poistot ja arvonalentumiset    1 318  819 
Käyttökate, EBITDA    7 189  4 271 

 
Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos (tuhatta euroa)1-6/2020  1-6/2019 
Liiketulos, EBIT    5 871  3 452 
Yritysoston kertaluonteiset kulut   0  2 085 
Oikaistu Liiketulos, EBIT    5 871  5 537
   
Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate (tuhatta euroa)1-6/2020  1-6/2019 
Käyttökate, EBITDA    7 189  4 271 
Yritysoston kertaluonteiset kulut   0  2 085 
Oikaistu Käyttökate, EBITDA   7 189  6 356 

 
Laskentakaavat 
 
Käyttökate (EBITDA) =  Liiketulos + poistot + arvonalentumiset 

Myyntikate =  Myyntituotot – muuttuvat kustannukset 

Tulos/osake =  Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus) 
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana – 

hankitut omat osakkeet 
Tulos ennen veroja =  Liiketulos + rahoitustuotot - rahoituskulut 

Omavaraisuusaste, % = 100 
x 

Taseen oma pääoma + vähemmistöosuus 
Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Nettovelkaantumisaste, 
% 

= 100 
x 

Korollinen vieras pääoma – rahavarat 
Oma pääoma yhteensä 

Oman pääoman tuotto 
(ROI), % 

= 100 
x 

Tilikauden voitto 
Oma pääoma + vähemmistöosuus 
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Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROE), % 

= 100 
x 

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
Taseen loppusumma – korottomat velat 

Osakkeen keskikurssi =  Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto 
Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden kokonaismäärä 

Oma pääoma / osake =  Osakkeenomistajille kuuluva pääoma 
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 

Osinko tuloksesta, % =  Osakekohtainen osinko 
Osakekohtainen tulos 

Efektiivinen 
osinkotuotto, % 

=  Osakekohtainen osinko 
Osakekurssi tilinpäätöspäivänä 

 
   

Yleislausunto 
Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. 
Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä 
taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
 
Revenio Group Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jouni Toijala, tel. 050 484 0085 
jouni.toijala@revenio.fi 
 
Talousjohtaja Robin Pulkkinen, tel. 050 505 9932 
robin.pulkkinen@revenio.fi 
www.revenio.fi 
 
JAKELU: 
 
Nasdaq Helsinki Oy 
Finanssivalvonta 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.revenio.fi 
 
Revenio-konserni lyhyesti 
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva terveysteknologiakonserni ja oftalmologisten laitteiden 
globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat Icare-brändin alla 
silmänpaineen mittauslaitteet ja silmänpohjan kuvantamislaitteet. Glaukooman tunnistamisen, 
diagnoosin ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut ovat silmänpaineen mittaus (tonometria), 
silmänpohjan kuvantaminen ja näkökenttätutkimus (perimetria). 
 Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, CenterVue SpA, Revenio 
Research Oy sekä Oscare Medical Oy.  
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Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on potilaslähtöinen seulonta, seuranta ja 
maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 
kautta. Revenio tavoittelee terveysteknologiassa voimakasta kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää 
entistä tehokkaampia ja helposti käyttöönotettavia menetelmiä tunnistaa kansanterveydellisesti 
merkittäviä sairauksia jo niiden alkuvaiheessa. Tavoitteena on luoda parempaa elämänlaatua terveys- 
teknologiaratkaisuilla, jotka mahdollistavat tehokkaamman diagnostiikan. Konsernin fokuksessa ovat 
glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeuman varhainen tunnistaminen ja 
hoitoprosessin aikainen seuranta. Revenio Research puolestaan keskittyy ihosyövän ja astman 
diagnosointia ja hoidon suunnittelua tukevien järjestelmien kaupallistamiseen. 
 
Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 49,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 25,5 %. Revenio Group 
Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 
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