
Revenio Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 
 
Q2/2022: Erittäin vahva vuosineljännes kaikkien keskeisten markkinoiden sekä tuotteiden 
vauhdittamana  
 
Huhti-kesäkuu 2022 
 

• Liikevaihto oli 24,4 (18,9) miljoonaa euroa, kasvua 29,3 %  
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu huhti-kesäkuussa oli 18,1 %  
• Liiketulos oli 7,1 (4,4) miljoonaa euroa, ollen 29,2 % liikevaihdosta, kasvua 60,6 %  
• Käyttökate oli 8,0 (5,2) miljoonaa euroa, kasvua 54,5 %  
• Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 (4,0) miljoonaa euroa 
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,203 (0,130) euroa 

 

Tammikuu-kesäkuu 2022 
 

• Liikevaihto oli 44,6 (35,6) miljoonaa euroa, kasvua 25,1 %  
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-kesäkuussa oli 17,6 %  
• Myynti kasvoi kaksinumeroisin luvuin kaikilla keskeisillä markkina-alueilla 
• Liiketulos oli 12,7 (9,0) miljoonaa euroa, ollen 28,4 % liikevaihdosta, kasvua 40,2 %  
• Oculon yritysoston kertaluonteisilla 0,7 miljoonan euron kuluilla oli negatiivinen vaikutus 

vertailukauden liiketulokseen. Vertailukauden oikaistuun liiketulokseen suhteutettuna liiketulos 
kasvoi 30,4 %. 

• Käyttökate oli 14,4 (10,4) miljoonaa euroa, kasvua 37,5 %  
• Liiketoiminnan rahavirta oli 4,4 (4,7) miljoonaa euroa 
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,379 (0,271) euroa 
• Varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2022, osingoksi vahvistettiin 0,34 (0,32) euroa 

 
Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR 
 

 4-6/2022 4-6/2021 Muutos-% 1-6/2022 1-6/2021 Muutos-% 
Liikevaihto 24,4 18,9 29,3 44,6 35,6 25,1 
Myyntikate 17,4 13,0 33,5 32,1 25,0 28,0 
Myyntikate - % 71,3 69,1 2,3 71,9 70,3 1,6 
Käyttökate, EBITDA 8,0 5,2 54,5 14,4 10,4 37,5 
Käyttökate - %, EBITDA 32,7 27,4 5,3 32,2 29,3 2,9 
Liiketulos, EBIT  7,1 4,4 60,6 12,7 9,0 40,2 
Liiketulos - %, EBIT  29,2 23,5 5,7 28,4 25,4 3,1 
Sijoitetun pääoman tuotto 
- % (ROI) 7,0 4,7 2,3 12,7 9,7 3,0 
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Oman pääoman tuotto - % 
(ROE) 6,8 5,0 1,8 12,8 10,5 2,3 

Laimentamaton 
tulos/osake 0,203 0,130  0,379 0,271  

 
      

 
30.6.2022 30.6.2021 Muutos, %-

:köä 
   

Omavaraisuusaste, % 66,2 61,9 4,3    

Nettovelkaantumisaste, % 7,0 20,7 -13,7    

 
 
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 
Revenio-konsernin valuuttakurssioikaistun liikevaihdon arvioidaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja 
kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.  
 

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kommentoi vuoden 2022 ensimmäistä puolivuosijaksoa:  
 
”Yleismaailmallisesta epävarmuudesta huolimatta vuoden ensimmäinen puolivuotisjakso oli meille erittäin 
vahva. Myyntimme kasvoi kaksinumeroisin luvuin kaikilla keskeisillä markkina-alueillamme, minkä 
seurauksena liikevaihtomme kasvoi 25,1 % ja liiketulos 40,2 %. Valuuttakurssit tukivat suotuisaa 
kehitystämme koko alkuvuoden ajan; liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi-
kesäkuussa oli 17,6 %.  
 
Olemme kasvattaneet markkinaosuuksiamme vuosineljännes toisensa jälkeen sekä silmänpaineen 
mittauslaitteissa että silmänpohjan kuvantamislaitteissa. Silmänpaineen mittauslaitteiden myynti kehittyi 
erittäin vahvasti erityisesti Yhdysvalloissa, keskeisissä Euroopan maissa sekä Latinalaisen Amerikan alueella. 
Silmänpohjan kuvantamislaitteissa erityisesti iCare DRSplus ja iCare Eidon UWFL:n kysyntä oli vahvaa. 
Toimialamme tärkeimmät myyntitapahtumat, kongressit ovat jälleen auenneet, mikä on osaltaan tukenut 
tuotteidemme kysyntää. Markkinaosuuksiemme kasvun taustalla on näkemyksemme mukaan 
pitkäjänteinen työ, jota olemme tehneet tuoteportfolion, asiakaskokemuksen että toimituskyvykkyyden 
parissa.  
 
Osana iCare Solutions -ohjelmistoratkaisuja lanseerasimme tekoälyä hyödyntävän iCare ILLUME -
seulontaratkaisun diabeettisen retinopatian seulontaan. Diabeteksen esiintyvyys kasvaa nopeasti 
globaalisti ja tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja, jotta seulontakattavuutta voidaan lisätä. Samalla 
silmälääkärit voivat keskittyä potilaisiin, joilla on todellisia silmäsairauksien riskitekijöitä. iCare ILLUME 
yhdistää iCare DRSplus -silmänpohjan kuvantamislaitteella otetut kuvat tekoälyyn. iCare ILLUME -
seulontaratkaisu tunnistaa välittömästi tekoälyn avulla näkökykyä uhkaavan diabeettisen retinopatian 
merkit. iCare DRSplus -silmänpohjan kuvantamisjärjestelmällä otetut kuvat siirtyvät automaattisesti 
pilvipalvelussa sijaitsevaan iCare ILLUME -seulontaratkaisuun ja raportti on saatavilla välittömästi. Näin 
voidaan yhä kattavammin hyödyntää iCare-silmänpohjan kuvantamislaitteiden välittämiä korkeatasoisia 
kuvia kliinisen päätöksenteon tukena. iCare ILLUME -seulontaratkaisua voidaan tulevaisuudessa käyttää 
myös muiden silmäsairauksien seulontaan.  
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Tämänhetkisen näkymän perusteella on mahdollista, että talouskehityksen hidastumiseen ja 
geopoliittiseen ympäristöön liittyvät epävarmuudet jatkuvat kohti loppuvuotta. Ukrainan sodan suorat 
vaikutukset liiketoimintaamme ovat olleet vähäisiä. Lopetimme kaiken liiketoimintamme Venäjällä ja Valko-
Venäjällä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Elektroniikan komponenttien saatavuuteen liittyvät 
globaalit haasteet ovat jatkuneet koko alkuvuoden ajan, millä ei kuitenkaan toistaiseksi ole ollut vaikutusta 
toimituskykyymme. Arvioimme saatavuushaasteiden jatkuvan ainakin loppuvuoden ajan, mihin olemme 
pyrkineet varautumaan ennakoivin toimenpitein. Nostimme toukokuun alussa hintoja, vastauksena 
kustannusten nousuun.  
 
Olen ylpeä koko globaalin tiimimme sitoutumisesta ja suoriutumisesta tässä haastavassa 
yleismarkkinatilanteessa. Keskitymme edelleen kasvun rakentamiseen ja asemamme vahvistamiseen 
silmien hoidon ratkaisuissa. Suuntaamme kohti loppuvuotta valppaana maailmantaloutta ja geopoliittista 
ympäristöä tarkoin seuraten.” 
 

Ukrainan sodan vaikutukset Revenioon 
Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Revenio keskeytti 
kaiken liiketoimintansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myynti Venäjällä 
on ennen sotaa ollut vähäistä, alle 2 %:n luokkaa Revenion liikevaihdosta.  
 

Strategia 
Revenion strategian kulmakivet ovat: 
1. Keskitymme silmien hoidon markkinoihin 
2. Parannamme kliinisen diagnostiikan laatua kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla 
3. Muutamme kliinisiä hoitokäytäntöjä silmien hoidon ohjelmistoratkaisuilla 
4. Rakennamme yhä vahvempia jakelukanavia ja iCare-brändin tunnettuutta sekä vahvistamme 

asiakaskokemusta 
5. Jatkamme vahvaa kannattavaa kasvuamme 
 

Taloudellinen katsaus 
 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 
 
Huhti-kesäkuu 2022 
Revenio-konsernin liikevaihto 1.4–30.6.2022 oli 24,4 (18,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 29,3%. 
Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli huhti-kesäkuussa 18,1 %. Käyttökate oli 8,0 
(5,2) miljoonaa euroa, ollen 32,7 % liikevaihdosta, kasvua 54,5 %.  
 
Tulos ennen veroja oli 7,0 (4,3) miljoonaa euroa, kasvua 61,9 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. 
Konsernin liiketulos huhti-kesäkuussa oli 7,1 (4,4) miljoonaa euroa, kasvua 60,6 %.  
 
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,203 (0,130) euroa. Oma pääoma/osake oli 2,98 (2,54) euroa. 



4  

 
Tammi-kesäkuu 2022 
Revenio-konsernin liikevaihto 1.1.–30.6.2022 oli 44,6 (35,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 25,1 
%. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli tammi-kesäkuussa 17,6 %. Käyttökate oli 
14,4 (10,4) miljoonaa euroa, ollen 32,2 % liikevaihdosta, kasvua 37,5 %. Oculon yritysoston kertaluonteisilla 
0,7 miljoonan euron kuluilla oli negatiivinen vaikutus vertailukauden liiketulokseen. Vertailukauden 
oikaistuun liiketulokseen suhteutettuna liiketulos kasvoi 30,4 %. 
 
Tulos ennen veroja oli 12,9 (9,0) miljoonaa euroa, kasvua 42,1 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  
 
Konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa oli 12,7 (9,0) miljoonaa euroa, kasvua 40,2 %.  
 
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,379 (0,271) euroa. Oma pääoma/osake oli 2,98 (2,54) euroa. 
 

Tase, rahoitus ja rahavirta 
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2022 oli 120,1 (109,2) miljoonaa euroa. Liikearvon määrä taseessa 
30.6.2022 oli 60,1 (59,7) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin oma pääoma oli 79,4 (67,6) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli katsauskauden 
lopussa 22,5 (26,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 7,0 (20,7) %. Konsernin omavaraisuusaste 
oli 66,2 (61,9) %. Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä 30.6.2022 olivat 17,0 (12,1) miljoonaa 
euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 4,4 (4,7) miljoonaa euroa. 
 

Hallinnointi 
 
Henkilöstö ja johto 
Revenio-konsernin johtoryhmään kuuluivat 30.6.2022 President & CEO Jouni Toijala (pj), Vice President, 
Devices Giuliano Barbaro, Vice President, Quality Heli Huopaniemi, Vice President, Operations Ari Isomäki, 
Vice President, Sales and Marketing Tomi Karvo, CFO Robin Pulkkinen, Vice President, Research Mika 
Salkola, Vice President, Eye Care Solutions Kate Taylor sekä Vice President, People & Culture Hanna 
Vuornos. 

Henkilöstön määrä katsauskaudella keskimäärin 

 1-6/2022 1-6/2021 1–12/2021 

Revenio-konserni 188 155 167 

Henkilöstömäärä katsauskausi päättyessä 30.6.2022 oli 194 (167), kasvua 27 henkilöä. Kasvu johtui pääosin 
uusista rekrytoinneista. Tammi-kesäkuussa maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 8,3 (6,4) miljoonaa 
euroa. 
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Hallitus 
Vuoden 2022 yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Arne Boye Nielsenin, Riad Sherifin, Ann-Christine 
Sundellin, Pekka Tammelan ja Bill Östmanin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään 
järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Arne Boye Nielsenin. Hallitus valitsi 28.4.2022 
julkaistun tiedotteen mukaisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi Bill Östmanin.  
 
Tarkastusvaliokunta 
Hallitus valitsi vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan 
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat  Pekka Tammela 
(puheenjohtaja), Arne Boye Nielsen sekä Ann-Christine Sundell.  
 
Tarkastusvaliokunnan tehtäviä on kuvattu tarkemmin vuoden 2021 hallituksen toimintakertomuksessa, 
vuoden 2021 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön verkkosivuilta osoitteessa  
https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.   
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 
Hallitus valitsi vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan 
keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet 
ovat Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Riad Sherif ja Bill Östman.  
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviä on kuvattu tarkemmin vuoden 2021 hallituksen 
toimintakertomuksessa, vuoden 2021 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhtiön 
verkkosivuilta osoitteessa  https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.   
 
Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, jonka nimeämänä 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan. 
 

Osakkeet, osakepääoma, johdon ja henkilöstön omistus 
Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2022 oli 
5 314 918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 26 681 116 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 
30.6.2022 oli 0,18 % eli 46 722 osaketta. 
 
Yhtiö ei ostanut katsauskauden aikana omia osakkeitaan. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä hallussaan 
102 321 omaa osaketta, mikä vastaa 0,38 % kaikista osakkeista. 
 

https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus
https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus
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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. 
 
Hallituksen voimassa olevat valtuudet on kirjattu jäljempänä yhtiökokous-osuudessa.  
 

Voimassa olevat palkitsemisjärjestelmät 
Tietoa Revenio-konsernin voimassa olevista palkitsemisjärjestelmistä löytyy yhtiön verkkosivuilta 
osoitteessa https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen. Katsauskauden lopussa 
yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. 
 

Liputusilmoitukset 
Katsauskaudella 1.1.–30.6.2022 yhtiön tietoon ei ole tullut liputusilmoituksia. 
 
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.–30.6.2022 yhteensä 175,9 (324,3) 
miljoonalla eurolla, mikä vastaa 3,8 (5,9) miljoonaa osaketta ja 14,4 (22,1) % osakkeiden kokonaismäärästä. 
Ylin kaupantekokurssi oli 58,7 (64,80) euroa ja alin 37,2 (45,70) euroa. Katsauskauden lopun päätöskurssi 
oli 42,52 (63,90) euroa ja katsauskauden painotettu keskikurssi 45,69 (54,98) euroa. Revenio Group Oyj:n 
markkina-arvo 30.6.2022 on 1 134,5 (1 704,9) miljoonaa euroa.  
 
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.6.2022  
 

Tammi-kesäkuu 
2022 

Osakevaihto 
kpl 

 

 

Arvo 
yhteensä, 

euroa 

 

Korkein, 
euroa 

 

Alin, 
euroa 

 

Keskihinta, 
euroa 

 

Viimeisin, 
euroa 

 

REG1V 3 848 763 175 856 397 58,70 37,20 45,69 42,52 

 
 30.6.2022 30.6.2021 

Markkina-arvo, euroa  1 134 481 052 1 704 923 312 

Osakkeenomistajia 22 243 22 350 

 

https://www.reveniogroup.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/tiedotteet
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Riskit ja epävarmuustekijät 
Revenio-konsernin tyypilliset riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, 
vahinkoriskeihin, rahoitusriskeihin ja poliittisiin riskeihin. Lisäksi uhka globaaleille pandemioiden 
aiheuttamille vaikutuksille sekä kyberuhkille 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 Icare Finland Oy:n, Revenio Research Oy:n, CenterVue 
SpA:n sekä iCare World Australia Pty Ltd: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.  
 
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. Lisäksi elektroniikkakomponenttien globaali saatavuushaaste voi aiheuttaa operatiivisia 
riskejä.  
 
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 
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luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. 
Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden ennusteperiodi on enimmillään 12 kuukautta. 
 
Yritysvastuuseen liittyvä riskienhallinta on osa yhtiön riskienhallintaprosessia, jonka mukaisesti riskejä 
tarkastellaan vuosittain. 
 
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. 
 

Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuudet 

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 8.4.2022 

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 
 
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi Arne Boye Nielsenin, Riad 
Sherifin, Ann-Christine Sundellin, Pekka Tammelan ja Bill Östmanin. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen 
pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Arne Boye Nielsenin. Hallitus myös 
päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanon ja valitsi jäseniksi Pekka Tammelan, Arne Boye Nielsenin ja Ann-
Christine Sundellin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pekka Tammela. Hallitus päätti myös 
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanon ja valitsi jäseniksi Ann-Christine Sundellin, Riad Sherifin ja 
Bill Östmanin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Ann-Christine Sundell. 
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60 000 euroa vuodessa, 
hallituksen jäsenille 30 000 euroa vuodessa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa 
vuodessa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa ja hallituksen 
valiokuntien jäsenille 5 000 euroa vuodessa. 
 
Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa noin 40 %:sti yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 3 200 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana 
maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Osakkeet luovutetaan 
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hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Revenio Group Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 
31.3.2022 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta seuraavan päivän kaupankäynnillä 
painotettua keskikurssia. 
 
Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota 
hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1 000 euroa ja ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen 
jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä 
etäkokouksista 300 euroa, kuitenkin siten että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen 
matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien 
kokouksista on 2 000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 
euroa. 
 
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön 
mukaisesti. 
 
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 hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön 
tilikauden voitto 14 597 451,91 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,34 
euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 12.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 21.4.2022. 
 
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 334 055 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi 
ottamisesta 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. 
 
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 2023 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 17.3.2021 päätetyn 
hankintavaltuutuksen. 
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4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 334 055 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 2023 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 17.3.2021 päätetyn 
antivaltuutuksen. 

 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.  

 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022 
Osavuosiraportti 1–9/2022 julkaistaan torstaina 27.10.2022. 
 

Audiocast ja puhelinkonferenssi 
Toimitusjohtaja Jouni Toijala ja talousjohtaja Robin Pulkkinen esittelevät vuoden 2022 toisen kvartaalin 
tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa klo 
15.00 samana päivänä. Audiocastia voi seurata osoitteessa  
https://revenio.videosync.fi/results-q2-2022/ 
 
Puhelinkonferenssin numerot: 
Suomi: +358 9 8171 0310  
Ruotsi: +46 8 5664 2651  
Iso-Britannia: +44 33 3300 0804  
USA: +1 63 1913 1422 
PIN:  52423554# 

 
 
 

https://revenio.videosync.fi/results-q2-2022/
https://revenio.videosync.fi/results-q2-2022/
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Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022* 
   
 Osakemäärä %  
1. William Demant Invest A/S 3 998 685 14,99 % 
2. SEB Rahastot 1 209 890 4,53 % 
3. Columbia Threadneedle 1 163 675 4,36 % 
4. Capital Group 792 790 2,97 % 
5. Vanquard  761 530 2,85 % 
6. Norges Bank  542 283 2,03 % 
7. Groupama Asset Management 517 391 1,94 % 
8. Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö  498 632 1,87 % 
9. Nordea Rahastot 432 255 1,62 % 
10. BlackRock 388 887 1,46 % 
 
* Monitor by Modular Finance AB. Koostettua ja käsiteltyä omistajadataa eri julkisista tietolähteistä, kuten Euroclear Suomi ja Morningstar, 
sekä suorista kyselyistä osakkeenomistajilta. Vaikka omistajadatan näytössä ja koonneissa pyritään mahdollisimman täydelliseen, tarkkaan ja 
ajankohtaiseen esitykseen, Modular Finance AB tai Revenio Group Oyj eivät voi taata omistajadatan täydellisyyttä tai virheettömyyttä 

 
PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2022, TAULUKKO-OSA  
Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet  
 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja se on laadittu 
noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta seuraavia 
muutoksia olemassa oleviin standardeihin, joita konserni on soveltanut 1.1.2022 alkaen: 
 
IFRS 3, IAS 16 ja IAS 37 standardeihin tehdyt muutokset sekä vuosittaiset parannukset 2018-2020.  
Johdon arvion mukaan muutoksien käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 
 
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 
 
Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 

 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

      
LIIKEVAIHTO 24,4 18,9 44,6 35,6 78,8 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 
Materiaalit ja palvelut -7,0 -5,8 -12,5 -10,6 -23,0 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -5,2 -4,4 -10,0 -7,5 -16,4 
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,7 -1,7 -1,4 -3,6 
Liiketoiminnan muut kulut -4,3 -3,5 -7,8 -7,1 -14,5 
LIIKETULOS 7,1 4,4 12,7 9,0 22,1 
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,0 
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TULOS ENNEN VEROJA 7,0 4,3 12,9 9,0 22,1 
Tuloverot -1,6 -0,9 -2,8 -1,9 -4,8 
KATSAUSKAUDEN TULOS 5,4 3,4 10,1 7,2 17,3 
Muut laajan tuloksen erät 0,8 0,0 0,8 0,1 0,1 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 6,2 3,4 10,9 7,3 17,5 
Tulos/osake, laimentamaton, EUR 0,203 0,130 0,379 0,271 0,652 
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,203 0,130 0,379 0,271 0,652 

 
 
Konsernitase (MEUR) 
 

  30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021      
VARAT     
PITKÄAIKAISET VARAT     
Aineelliset hyödykkeet  3,1 2,2 2,6 
Liikearvo  60,1 59,7 59,8 
Aineettomat hyödykkeet  17,6 18,7 18,2 
Käyttöoikeusomaisuuserät  1,9 0,9 1,7 
Muut saamiset  0,6 0,1 0,2 
Laskennalliset verosaamiset  0,0 0,1 0,0 
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.  83,4 81,6 82,4 
LYHYTAIKAISET VARAT     
Vaihto-omaisuus  6,2 5,7 6,4 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  11,5 8,4 9,2 
Laskennalliset verosaamiset  1,9 1,5 1,3 
Rahavarat  17,0 12,1 25,2 
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.  36,7 27,7 42,2 
VARAT YHT.  120,1 109,2 124,6 
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  52,4 52,6 52,6 
Muut rahastot  0,3 0,3 0,3 
Kertyneet voittovarat  22,4 11,5 22,1 
Muuntoerot  0,7 -0,2 0,0 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet  -1,9 -2,1 -2,1 
OMA PÄÄOMA YHT.  79,4 67,6 78,4 
VELAT     
PITKÄAIKAISET VELAT     
Laskennalliset verovelat  3,5 3,9 3,6 
Rahoitusvelat  17,1 22,4 0,8 
Vuokrasopimusvelat  1,1 0,4 0,9 
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.  21,7 26,7 5,3 
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LYHYTAIKAISET VELAT     
Ostovelat ja muut velat  13,3 10,6 16,9 
Varaukset  0,5 0,4 0,5 
Rahoitusvelat  4,3 3,6 22,7 
Vuokrasopimusvelat  0,8 0,5 0,8 
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.  18,9 14,9 40,9 
VELAT YHT.  40,6 41,6 46,2 
OMA PÄÄOMA JA      
VELAT YHT.  120,1 109,2 124,6 

 
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 1.1.2022 5,3 52,6 0,6 22,1 0,0 -2,1 78,4 
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 0,0 -9,0 
Omien osakkeiden luovutus ja 
hankinta 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 
Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 10,1 0,8 0,0 10,9 
Oma pääoma 30.6.2022 5,3 52,4 0,6 22,4 0,7 -1,9 79,4 

        

  
Sijoitetun 
vapaan    

Yhtiön 
hallussa  

 Osake- 
oman 
pääoman Muut Voitto-  

olevat 
omat Opo 

 pääoma rahasto rahastot varat Muuntoerot osakkeet Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2021 5,3 52,5 0,6 14,0 -0,3 -2,3 69,7 
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0 -8,5 
Omien osakkeiden luovutus ja 
hankinta 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 0,0 -1,3 
Käytetyt osakeoptiot 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 7,3 0,1 0,0 7,5 
Oma pääoma 30.6.2021 5,3 52,6 0,6 11,5 -0,2 -2,1 67,6 
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Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR) 
 
 4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 

      

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      

Tilikauden voitto 5,4 3,4 10,1 7,2 17,3 
Oikaisut:      

 Poistot ja arvonalentumiset 0,9 0,7 1,7 1,4 3,6 

 
Muut liiketoimet, joihin ei liity 
maksutapahtumaa -0,5 0,9 0,2 0,2 0,6 

 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 

 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,1 -0,1 -0,4 -0,2 -0,4 

 Verot 1,6 0,9 2,8 1,9 4,8 

 Muut oikaisut 0,0 -1,0 -0,8 -1,0 -1,1 
Käyttöpääoman muutokset:      

 Myynti- ja muiden saamisten muutos -1,8 -0,2 -2,3 1,3 0,4 

 Vaihto-omaisuuden muutos -0,2 -0,2 0,2 -0,9 -1,5 

 Osto- ja muiden velkojen muutos 0,9 0,1 -3,4 -1,9 2,2 
Käyttöpääoman muutos yhteensä -1,1 -0,3 -5,5 -1,5 1,1 
Maksetut korot -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 
Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maksetut verot -1,6 -0,6 -3,8 -3,3 -4,5 
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 4,6 4,0 4,4 4,7 21,5 
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      

Tytäryritysten hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla 0,0 -11,3 0,0 -11,3 -11,3 

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,3 -0,3 -1,0 -0,5 -1,2 
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,1 -0,1 -0,6 -0,2 -1,0 
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -0,4 -11,7 -2,0 -12,0 -13,5 
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      

Lainojen takaisinmaksut -1,1 0,0 -2,1 -1,1 -3,2 
Maksetut osingot -9,0 -1,9 -9,0 -8,5 -8,5 
Osakkeiden merkintä optioilla 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 
Vuokrasopimusvelkojen maksut -0,2 -0,1 -0,4 -0,3 -0,7 
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -10,3 -2,0 -11,6 -9,6 -12,1 
Rahavarojen ja luotollisten tilien nettomuutos -6,1 -9,7 -9,1 -16,9 -4,2 
Rahavarat tilikauden alussa 22,6 21,9 25,2 28,9 28,9 
Valuuttakurssien vaikutus  0,5 -0,1 0,9 0,1 0,5 
Rahavarat tilikauden lopussa 17,0 12,1 17,0 12,1 25,2 
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Konsernin tunnusluvut (MEUR) 
 1-6/2022 4-6/2022 1-6/2021 4-6/2021 1-12/2021 

      
Liikevaihto 44,6 24,4 35,6 18,9 78,8 
Käyttökate, EBITDA  14,4 8,0 10,4 5,2 25,7 
Käyttökate, EBITDA-% 32,2 32,7 29,3 27,4 32,7 
Liiketulos 12,7 7,1 9,0 4,4 22,1 
Liiketulos-% 28,4 29,2 25,4 23,5 28,1 
Tulos ennen veroja 12,9 7,0 9,0 4,3 22,1 
Tulos ennen veroja-% 28,8 28,8 25,4 23,0 28,1 
Katsauskauden tulos 10,1 5,4 7,2 3,4 17,3 
Katsauskauden tulos-% 22,6 22,1 20,2 18,3 22,0 
Bruttoinvestoinnit 2,6 1,1 12,6 12,4 15,7 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 5,9 4,4 35,3 65,5 19,9 
Tuotekehitysmenot 4,2 2,6 3,2 1,8 6,5 
Tuotekehitysmenot liikevaihdosta % 9,4 10,6 8,9 9,8 8,3 
Nettovelkaantumisaste-% 7,0 7,0 20,7 20,7 -1,0 
Omavaraisuusaste-% 66,2 66,2 61,9 61,9 63,0 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 12,7 7,0 9,7 4,7 22,4 
Oman pääoman tuotto (ROE) 12,8 6,8 10,5 5,0 23,4 
Laimentamaton tulos/osake EUR 0,379 0,203 0,271 0,130 0,652 
Laimennettu tulos/osake EUR 0,379 0,203 0,271 0,130 0,652 
Oma pääoma/osake EUR 2,98 2,98 2,54 2,54 2,94 
Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella 188 191 155 166 167 
Liiketoiminnan rahavirta 4,4 4,6 4,7 4,0 21,5 
Investointien rahavirta -2,0 -0,4 -12,0 -11,7 -13,5 
Rahoituksen rahavirta -11,6 -10,3 -9,6 -2,0 -12,1 
Rahavirta yhteensä -9,1 -6,1 -16,9 -9,7 -4,2 

 
 
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. 
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Vaihtoehtoinen kasvumittari (tuhatta euroa) 1-6/2022 
Raportoitu liikevaihto 44 595 
Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon 2 880 
Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihto 41 715 
Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihdon kasvu 17,6 % 
Raportoitu liikevaihdon kasvu 25,1 % 
Erotus %-yksikköä -7,5 % 

 
Vaihtoehtoinen kannattavuusmittari EBITDA (tuhatta euroa)  
Käyttökate (EBITDA) = Liiketulos + poistot + arvonalentumiset 
 
Vaihtoehtoisena kasvumittarina yhtiö esittää kannattavuuden myös käyttökatteen (EBITDA) 
tunnuslukuna.  

Vaihtoehtoinen kannattavuusmittari EBITDA (tuhatta euroa) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 
Liiketulos, EBIT 12 686 9 049 22 103 
Poistot ja arvonalentumiset 1 686 1 400 3 620 
Käyttökate, EBITDA 14 372 10 449 25 722 

    
Kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos (tuhatta euroa) 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 
Liiketulos, EBIT 12 686 9 049 22 103 
Cuticaan liittyvät arvonalentumiset 0 0 628 
Yritysoston kertaluonteiset kulut 0 678 678 
Oikaistu liiketulos, EBIT 12 686 9 728 23 409 

    
Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021 
Käyttökate, EBITDA 14 372 10 449 25 722 
Yritysoston kertaluonteiset kulut 0 678 678 
Oikaistu käyttökate, EBITDA 14 372 11 127 26 401 

 

 
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 
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Nettovelkaantumisaste, 
% 

= 100 
x 

Korollinen vieras pääoma – rahavarat 
Oma pääoma yhteensä 

Oman pääoman tuotto 
(ROE), % 

= 100 
x 

Tilikauden voitto 
Oma pääoma + vähemmistöosuus 

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % 

= 100 
x 

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

Oma pääoma / osake =  Osakkeenomistajille kuuluva pääoma 
Osakkeiden lukumäärä 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 
 
Jakelu 
Nasdaq Helsinki Oy 
Finanssivalvonta 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.revenio.fi 
 
Revenio-konserni lyhyesti 
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen 
globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla 
silmänpaineen mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvantamislaitteet, perimetrit ja kliiniset 
ohjelmistot. iCare on silmädiagnostiikan luotettu kumppani, joka tarjoaa lääkäreille nopeita, 
helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan 
rappeuman diagnosointiin. iCare Solutions -ohjelmistoratkaisut tarjoavat digitaalisia kliinisiä työkaluja, 
jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat näönhoidon laatua. 
 
Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 78,8 miljoonaa euroa ja liiketulos 22,1 miljoonaa euroa. 
Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V. 

http://www.revenio.fi/
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