
Revenio Group Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 
 
Vuosi 2020 päättyi poikkeusoloista huolimatta erittäin vahvaan liikevaihdon ja tuloksen 
kasvuun 
 
Lokakuu-joulukuu 2020 
 

• Liikevaihto oli 19,7 (14,9) miljoonaa euroa, kasvua 31,7 % 
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu loka–joulukuussa oli 35,9 % eli 4,2 %-

yksikköä raportoitua kasvua vahvempi  
• Liiketoiminnan vahvaan kehitykseen vaikutti iCare-silmänpaineen mittauslaitteiden ja antureiden 

kasvanut kysyntä erityisesti Yhdysvalloissa  
• Liiketulos oli 7,6 (5,2) miljoonaa euroa, ollen 38,8 % liikevaihdosta, kasvua 46,2 % 
• Käyttökate oli 8,3 (5,8) miljoonaa euroa, kasvua 43,7 % 
• Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattiin 1,0 miljoonaa euroa kertaluonteisena CenterVue-

yritysoston lisäkauppahintavelan toteutumatta jäämisen seurauksena  
• Liiketoiminnan rahavirta oli 6,2 (6,6) miljoonaa euroa 
• Revenio tarkensi tulosohjeistustaan 17.12.2020 liikevaihdon osalta pääasiallisesti odotettua 

suuremman Yhdysvaltojen myynnin kasvun seurauksena ja arvioi heinä-joulukuun 2020 
liikevaihdon olevan 33,5–35,5 miljoonaa euroa ja kasvun siten erittäin vahvaa. Kannattavuuden 
ilman kertaluonteisia kuluja arvioitiin 12.10.2020 julkaistun tulosohjeistuksen mukaisesti olevan 
vahvalla tasolla 

• Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,222 (0,143) euroa 
 

Tammikuu-joulukuu 2020 
 

• Liikevaihto oli 61,1 (49,5) miljoonaa euroa, kasvua 23,4 %  
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu tammi–joulukuussa oli 26,5 % eli 3,1 %-

yksikköä raportoitua kasvua vahvempi  
• Liiketulos oli 17,1 (12,6) miljoonaa euroa, ollen 28,1 % liikevaihdosta, kasvua 36,0 % 
• Vertailukauden liiketulosta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,8 miljoonan euron kertaluonteiset 

kulut sekä CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus ja tilikaudelle 
ajoittuneet Cutican arvonalentumiseen liittyvät 1,9 miljoonan euron kulut 

• Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden liiketulos oli 15,4 miljoonaa euroa ja 
Cutican arvonalentumisilla oikaistu tilikauden liiketulos oli 19,1 miljoonaa euroa. Vertailu- ja 
katsauskauden oikaistuun liiketulokseen suhteutettuna tilikauden liiketulos kasvoi 24,2 % 

• Käyttökate oli 21,7 (14,6) miljoonaa euroa 
• Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,8 miljoonan euron kertaluonteiset 

kulut sekä CenterVuen vaihto-omaisuuden hankintamenoon liittyvä vaikutus.  
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• Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu vertailukauden käyttökate oli 17,4 miljoonaa euroa. 
Vertailukauden oikaistuun käyttökatteeseen suhteutettuna katsauskauden käyttökate kasvoi 24,8 
% 

• Varsinainen yhtiökokous 8.6.2020 vahvisti osingoksi 0,30 (0,28) euroa 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 15,2 (12,4) miljoonaa euroa  
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,505 (0,365) euroa 
• Hallitus ehdottaa 17.3.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,32 (0,30) 

euroa/osake 
 

Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR 
 
 10-12/2020 10-12/2019 Muutos-% 1-12/2020 1-12/2019 Muutos-% 
Liikevaihto 19,7 14,9 31,7 61,1 49,5 23,4 
Myyntikate 13,7 10,6 28,7 43,3 34,5 25,5 
Myyntikate-% 69,3 70,9 -1,6 71,0 69,8 1,2 
Käyttökate, EBITDA 8,3 5,8 43,7 21,7 14,6 48,4 
Käyttökate-%, EBITDA-% 42,1 38,6 3,5 35,5 29,5 6,0 
Liiketulos, EBIT 7,6 5,2 46,2 17,1 12,6 36,0 
Liiketulos-%, EBIT-% 38,8 34,9 3,8 28,1 25,5 2,6 
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 8,1 9,4 -1,3 18,1 22,6 -4,5 
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 8,8 9,0 -0,2 19,9 22,7 -2,8 
Laimentamaton tulos/osake              
    31.12.2020 31.12.2019 Muutos,  

%-yksikköä 
Omavaraisuusaste, %    60,9 58,6 2,3 
Nettovelkaantumisaste, %    -2,4 3,4 -5,8 

 

 
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021  
Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen markkinoihin liittyvää epävarmuutta. Revenio-konsernin 
valuuttakurssioikaistun liikevaihdon arvioidaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden 
olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä. 
 

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kommentoi vuotta 2020:  
”Vuosi 2020 jää historiankirjoihin poikkeuksellisena, Covid-19-pandemian sävyttämänä vuotena. Ylsimme 
poikkeusoloissa jälleen erinomaiseen suoritukseen ja uusien sekä innovatiivisten työtapojen nopea 
käyttöönotto ja proaktiivinen toiminta tuottivat tulosta. Joulukuussa antamamme positiivinen 
tulosvaroitus heinä-joulukuun 2020 liikevaihdon kasvun osalta oli osoitus koko organisaatiomme 
erinomaisesta kyvystä sopeutua nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen.  
 
Vuoden 2020 aikana Covid-19-pandemian vaikutukset näkyivät globaalissa liiketoiminnassamme 
haasteina asiakastapaamisten järjestämisessä. Toisaalta kasvaneet hygieniavaatimukset heijastuivat 
poikkeuksellisen vahvana kysyntänä sekä iCare-silmänpaineen mittauslaitteille että niiden kertakäyttöisille 
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antureille läpi vuoden. Vastasimmekin kasvaneeseen kysyntään laajentamalla antureiden 
tuotantokapasiteettia. iCare-silmänpaineen mittauslaitteiden ainutlaatuiset ominaisuudet osoittivat 
vahvuutensa, ja mahdollistivat potilasmittausten jatkumisen keskeytyksettä pandemian sävyttämässä 
markkinatilanteessa.  
 
Toimialallamme terveydenhuollon painopiste oli pitkälti potilaskriittisissä tehtävissä ja muut asiat siirtyivät 
ei-kiireellisinä tuonnemmaksi. Covid-19-rajoitustoimet vaikuttivat erityisesti alkuvuonna iCare-
silmänpohjan kuvantamislaitteiden myyntiin, sillä ne ovat investointihyödykkeitä ja vaativat 
henkilökohtaisen tapaamisen sekä myynnin että asennuksen osalta. Niiden myynti kuitenkin piristyi 
toukokuusta alkaen nousujohteisesti kohti loppuvuotta ja toimitukset käynnistyivät uudelleen. Arvioimme 
kuitenkin Covid-19-rajoitustoimien vaikuttavan edelleen jossakin määrin kuvantamislaitteiden myyntiin ja 
asiakastoimituksiin vuonna 2021.  
 
Erityisesti iCare DRSplus -silmänpohjan kuvantamislaite on saanut erinomaisen vastaanoton markkinoilla 
ja laitteen kysyntä oli vahvaa huolimatta siitä, että tuotteen lanseeraus ajoittui pandemian alkuun, 
emmekä päässeet lanseeraamaan sitä vielä täydellä teholla. Olemme näkemyksemme mukaan 
kehittäneet tässä tuoteryhmässä markkinoiden parhaan tuotteen, jolla voidaan ottaa korkealaatuiset 
kuvat entistä nopeammin ja täysin automatisoidusti. 
 
Kiinteät kulut olivat koko vuoden 2020 ajan poikkeuksellisen alhaisella tasolla Covid-19-pandemian 
aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. Mahdollisuudet fyysisiin asiakastapaamisiin ovat olleet hyvin 
rajallisia ja alamme tärkeitä kongresseja on siirretty verkkoon tai peruttu kokonaan. 
 
Yhdysvallat on suurin yksittäinen terveysteknologiamarkkina ja myyntimme kasvoi siellä vuoden 2020 
aikana voimakkaasti. Erityisesti iCare-silmänpaineen mittauslaitteiden ja niiden kertakäyttöisten 
antureiden kysyntä oli vahvaa. Eräät tavanomaista suuremmat tilaukset vauhdittivat Yhdysvaltojen 
myynnin kasvua. 
 
Ventican ja Cutican kehitystyötä jatkettiin suunnitellusti. Jatkoimme myös Cutican kliinisiä tutkimuksia ja 
tekoälyn kehittämistä.  
 
Suoritimme syksyllä menestyksekkäästi etänä MDSAP:n (Medical Device Single Audit Program) mukaiset 
seuranta-auditoinnit sekä Suomessa että Italiassa. Myös Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Brasilian ja 
Japanin viranomaiset tunnustavat MDSAP-sertifioinnin. Olemme lisäksi valmistautuneet uuden 
eurooppalaisen lääkintälaiteasetuksen MDR:n (Medical Device Regulation) mukaisen regulaation 
käyttöönottoon aikataulun mukaisesti keväällä 2021.  
 
Jatkoimme vastuullisuusohjelmamme kehittämistä eteenpäin ja olemme määritelleet vastuullisuuteen 
liittyvät tavoitteemme. Yritysvastuumme painopisteet perustuvat strategisiin linjauksiimme sekä 
sidosryhmille, yhteiskunnalle, ympäristölle ja ilmastolle luomaamme arvoon. Huomioimme kaikessa 
toiminnassamme terveysteknologia-alalle ominaiset liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet 
sekä tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 
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Huhtikuussa 2019 toteutuneen CenterVue-yritysoston myötä toimimme nyt merkittävästi aiempaa 
suuremmassa markkinassa ja asemamme silmän diagnostiikkaan liittyvien oftalmologisten laitteiden 
globaalina toimittajana on vahvistunut merkittävästi. Tuoteportfoliomme kattaa silmänpaineen 
mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Olemme siirtyneet glaukooman 
diagnostiikasta ja hoidonaikaisesta seurannasta myös muiden silmäsairauksien tunnistamiseen ja 
hoidonaikaiseen seurantaan.  
 
Näkymämme alkaneelle vuodelle ovat positiiviset ja otamme vuoden 2021 vastaan innolla tervehtien. 
Panostamme tuoteportfoliomme jatkuvaan kehittämiseen ja globaalien kompetenssiemme 
rakentamiseen sekä digitaaliseen markkinointiin. Yhdistimme kaikki oftalmologiset tuotteemme yhden 
yhtenäisen iCare-brändin alle. Yritysoston myötä jo tässä vaiheessa saavutetuilla synergioilla, erityisesti 
myynnin ja markkinoinnin sekä toimitusketjun osalta, voimme vahvistaa kilpailukykyämme ja markkina-
asemaamme edelleen.  
 
Menestyksemme ei olisi kuitenkaan mahdollista ilman yhteisiin tavoitteisiimme sitoutunutta 
henkilöstöämme, yhteistyökumppaneitamme ja omistajiamme. Haluankin esittää lämpimät kiitokseni 
asiakkaillemme, työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja omistajillemme kuluneesta 
poikkeuksellisesta vuodesta.” 
 

Covid-19-pandemian vaikutukset ja tehdyt toimenpiteet vuonna 2020 
Maailmanlaajuiseen Covid-19-pandemiaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät kasvoivat merkittävästi 
vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana havaittiin 
markkinoiden asteittaista aukeamista eri puolilla maailmaa. Vuoden loppua kohden Covid-19-pandemian 
aiheuttama epävarmuus lisääntyi jälleen. 
 
Koko Revenio-konserni siirtyi pandemian alkuvaiheessa laajalti etätyöskentelyyn kaikissa toimipisteissään 
ja asiakastapaamisia hoidettiin pääosin etätyökaluja hyödyntäen. Etätyöskentelysuositusta on jatkettu 
toistaiseksi, paikallisviranomaisten ohjeet huomioiden. Myynti- ja markkinointiorganisaatio on siirtänyt 
asiakkaille ja jälleenmyyjille tarkoitettuja tilaisuuksia verkkoon. Covid-19-pandemiasta huolimatta Revenio 
on jatkanut keskeytyksettä tutkimus- ja kehityshankkeitaan.  
 
Hankintaketjuun pandemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia. Silmänpaineen mittauslaitteiden ja niiden 
kertakäyttöisten antureiden myynti on ollut hyvää johtuen niiden hygieenisyydestä Covid-19-tilanteessa. 
Kuvantamislaitteet ovat puolestaan investointihyödykkeitä ja niiden markkinoiden arvioidaan elpyvän 
hitaammin, sillä ne vaativat sekä henkilökohtaisia esittelyitä että fyysisen asennuksen käyttöönottoineen.  
 
Revenion tase ja rahavirta ovat säilyneet vahvoina koko tilikauden ajan. Covid-19-pandemialla ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta Revenion rahoitusasemaan. Asiakkaiden maksuvalmiuksissa ei ole havaittu 
olennaisia muutoksia. 
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Taloudellinen katsaus 2020 
 

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 
 
Loka-joulukuu 2020 
Revenio-konsernin liikevaihto 1.10.–31.12.2020 oli 19,7 (14,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 31,7 
%. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli loka-joulukuussa 35,9 % eli 4,2 %-yksikköä 
raportoitua kasvua vahvempi. Käyttökate oli 8,3 (5,8) miljoonaa euroa, ollen 42,1 % liikevaihdosta, kasvua 
43,7 %. Tulos ennen veroja oli 7,4 (5,1) miljoonaa euroa, kasvua 44,9 % edellisvuoden vastaavasta 
ajankohdasta. Konsernin liiketulos loka–joulukuussa oli 7,6 (5,2) miljoonaa euroa, kasvua 46,2 %.  
 
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,222 (0,143) euroa. Oma pääoma/osake oli 2,61 (2,42) euroa. 
 
Tammi-joulukuu 2020 
Revenio-konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2020 oli 61,1 (49,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 23,4 
%. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli tammi–joulukuussa 26,5 % eli 3,1 %-
yksikköä raportoitua kasvua vahvempi. Käyttökate oli 21,7 (14,6) miljoonaa euroa, ollen 35,5 % 
liikevaihdosta, kasvua 48,4 %. Vertailukauden käyttökatetta rasittivat yritysostoon liittyvät 2,8 miljoonan 
euron kertaluonteiset kulut. Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli 17,4 miljoonaa 
euroa. Oikaistuun vertailukauden käyttökatteeseen suhteutettuna tilikauden käyttökate kasvoi 24,8 %. 
 
Tulos ennen veroja oli 16,7 (12,3) miljoonaa euroa, kasvua 36,2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  
Ihosyöpäkamera Cutican aktivoituihin tuotekehitysmenoihin kirjattiin kolmannella vuosineljänneksellä 1,9 
miljoonan euron arvonalentuminen johtuen tulevaisuuden tuotto-odotusten heikentyneistä näkymistä. 
Kliinisiä tutkimuksia ja tekoälyn kehittämistä jatketaan suunnitelmien mukaisesti.  
 
Konsernin liiketulos tammi–joulukuussa oli 17,1 (12,6) miljoonaa euroa, kasvua 36,0 %.  
 
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,505 (0,365) euroa. Oma pääoma/osake oli 2,61 (2,42) euroa. 
 

Tase, rahoitus ja rahavirta 
 
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 114,4 (109,8) miljoonaa euroa. Liikearvon määrä taseessa 
31.12.2020 oli 50,4 (50,4) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin oma pääoma oli 69,7 (64,4) miljoonaa euroa. Konsernin nettovelat olivat katsauskauden lopussa 
-1,7 (2,2) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -2,4 (3,4) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 60,9 
(58,6) %. Konsernin likvidit varat tilikauden päättyessä 31.12.2020 olivat 28,9 (26,7) miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan rahavirta oli 15,2 (12,4) miljoonaa euroa. 
 

Hallinnointi 
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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. Timo Hildén 
toimi Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana alkuvuoden ajan ennen kuin Jouni Toijala aloitti tehtävässään. 

Revenio-konsernin johtoryhmään kuuluvat Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Jouni Toijala 
(puheenjohtaja), kuvantamislaitteiden tuotekehitysjohtaja Giuliano Barbaro, laatujohtaja Heli Huopaniemi, 
operaatiojohtaja Ari Isomäki, myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, talousjohtaja Robin Pulkkinen, 
sekä silmänpaineen mittauslaitteiden tuotekehitysjohtaja Mika Salkola.  

Henkilöstön määrä tilikaudella keskimäärin 

 1-12/2020 1-12/2019  

Revenio-konserni 135 88  

 
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 31.12.2020 oli 143 (120), kasvua 23 henkilöä. Kasvu johtui pääosin 
uusista rekrytoinneista. Tammi–joulukuussa maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 11,0 (8,3) 
miljoonaa euroa.  
 
Hallitus 
Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön hallituksessa toimivat Pekka Rönkä (puheenjohtaja), Kyösti 
Kakkonen, Ari Kohonen, Ann-Christine Sundell sekä Pekka Tammela. Yhtiökokouksesta alkaen hallituksessa 
toimivat 8.6.2020 alkaen Pekka Rönkä (puheenjohtaja), Kyösti Kakkonen, Arne Boye Nielsen, Ann-Christine 
Sundell, Pekka Tammela sekä Bill Östman.  
 
Tarkastusvaliokunta 
Hallitus valitsi vuoden 2020 varsinaista yhtiökokousta seuranneessa järjestäytymiskokouksessaan 
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnassa jatkavat Pekka Tammela 
(puheenjohtaja), Pekka Rönkä sekä Ann-Christine Sundell.  
 
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on: 

• seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää; 
• seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien 

tehokkuutta; 
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• seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet 
täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista; 

• seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden 
kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; 

• seurata yhtiön tilintarkastusta; 
• valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta. 

 
Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa: 

• seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta ja raportointiprosessia 
sekä valvoa niiden oikeellisuutta; 

• valvoa taloudellisen raportoinnin prosessia; 
• seurata Revenio Group Oyj:n sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja 

riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja konsernin riskejä sekä riskienhallinnan laatua ja 
laajuutta; 

• hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja seurata sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja 
raportteja; 

• käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta 
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteistä; 

• arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja työtä sekä valmistella tilintarkastajan 
valintaa ja palkkiota koskeva päätösehdotus; 

• arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä valvoa konserniin 
kuuluvien yritysten merkittäviä oikeusprosesseja; 

• toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan. 
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 
Revenion hallitus perusti 21.10.2020 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 
avustaa hallitusta hallituksen jäsenten valinnan valmistelussa, toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja 
palkitsemisasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa. 
 
Hallitus valitsi keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti jäsenet, jotka 
ovat Ann-Christine Sundell (puheenjohtaja), Arne Boye Nielsen ja Bill Östman. 
 
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu: 

• yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu; 
• yhtiökokoukselle tehtävän hallitusten jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu; 
• toimitusjohtajan nimitysasioiden valmistelu; 
• toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisen etuuksien valmistelu; 
• yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu; 
• toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen 

palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta; 
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• palkitsemisraportin valmistelu; 
• palkitsemisraporttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa. 

 
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 31.12.2020 oli 
5 314 918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 26 658 952 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 
31.12.2020 oli 0,23 % eli 59 986 osaketta ja optio-oikeuksista 0,0 %. 
 
Yhtiö osti tilikauden aikana omia osakkeita 80 000 kappaletta. Yhtiöllä on tilikauden päättyessä hallussaan 
131 058 omaa osaketta. 
 
Osakemäärä korottui tilikaudella yhteensä 49 545 kappaleella vuoden 2015B optio-ohjelmien perusteella 
tehtyjen osakemerkintöjen johdosta ja 64 665 kappaleella vuoden 2015C optio-ohjelmien perusteella 
tehtyjen osakemerkintöjen johdosta. Osakkeita merkittiin yhteensä 114 210 kappaletta. Revenio Group 
Oyj:n osake- ja äänimäärä nousi näiden merkintöjen jälkeen 26 658 952 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 %:sesti 
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 viimeistään 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 31.12.2020 optio- oikeudella C oli 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-joulukuussa 2020 yhteensä 114 210 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 nousi yli kymmenen prosentin. William Demant Invest A/S:n osuus 
Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä 5.6.2020 oli 10,17 %. William Demant Invest A/S omisti 
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5.6.2020 yhteensä 2 705 336 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita. 
 
Yhtiö sai 13.10.2020 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden 
muuttumisesta, jonka mukaisesti The Capital Group Companies Inc:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n 
osake- ja äänimäärästä laski alle viiden prosentin. The Capital Group Companies Inc:n osuus Revenio 
Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä oli 4,8399 %. The Capital Group Companies Inc omisti 13.10.2020 
yhteensä 1 288 756 kpl Revenio Group Oyj:n osakkeita. 
 
Revenio Group Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakemäärä oli tilikauden päättyessä 26 658 952 
osaketta. 
 

Johdon liiketoimet 
Revenio Group Oyj:n johdon Revenion arvopapereita koskevat liiketoimet tilikauden 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.–31.12.2020 yhteensä 446,8 (123,9) 
miljoonalla eurolla, mikä vastaa 14,4 (6,0) miljoonaa osaketta ja 54,1 (22,4) % osakkeiden 
kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 51,50 (28,05) euroa ja alin 18,48 (12,56) euroa. Tilikauden 
lopun päätöskurssi oli 50,30 (26,25) euroa ja tilikauden painotettu keskikurssi 30,98 (20,8) euroa. Revenio 
Group Oyj:n markkina-arvo 31.12.2020 oli 1 341 (697) miljoonaa euroa.  
 
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2020  
 

Tammi-joulukuu 
2020 

Osakevaihto 
kpl 

 

 

Arvo 
yhteensä, 

euroa 

 

Korkein, 
euroa 

 

Alin, 
euroa 

 

Keskihinta, 
euroa 

 

Viimeisin, 
euroa 

 

REG1V 14 420 198  446 788 330 51,50 18,48 30,98 50,30 

 
 31.12.2020 31.12.2019 

Markkina-arvo, euroa  1 340 945 286 696 799 478 

Osakkeenomistajia 20 184 12 338 

 
Riskit ja epävarmuustekijät 

https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/tiedotteet
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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 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. 
 
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. 
 



12  

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 8.6.2020 

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 %:sesti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sesti 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 
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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. 
 
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 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat 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. 
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Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle 
Konsernin tilikauden tulos oli 13 361 739,31 euroa ja emoyhtiön tulos oli 13 655 019,23 euroa. Emoyhtiön 
voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 68 822 657,00 euroa. Hallitus ehdottaa 17.3.2021 
kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat käytetään siten, että osinkona 
jaetaan 0,32 (0,30) euroa/osake, yhteensä 8 530 864,64 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä. Loput 
voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. 
 
Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna emoyhtiön eikä konsernin 
maksuvalmiutta. 

 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. 

 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021 
Osavuosiraportti 1-3/2021 julkaistaan perjantaina 23.4.2021, puolivuosikatsaus 1-6/2021 julkaistaan 
torstaina 5.8.2021 ja osavuosiraportti 1-9/2021 julkaistaan torstaina 21.10.2021. 
 

Tulostiedotustilaisuus 
Revenio järjestää ensisijaisesti sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun audiocast-kokouksen 
torstaina 11.2.2021 kello 15.30 Suomen aikaa. Audiocast-kokouksessa Revenion toimitusjohtaja Jouni 
Toijala ja talousjohtaja Robin Pulkkinen esittelevät yhtiön vuoden 2020 tuloksen. Kutsu tilaisuuteen on 
julkaistu 8.2.2021 lehdistötiedotteena ja se löytyy osoitteesta: 
https://www.reveniogroup.fi/sijoittajille/tiedote?slug=kutsu-revenion-vuoden-2020-tilinpaatoksen-
audiocastiin-ja-puhelinkonferenssiin. 
 

Pääomamarkkinapäivä 
Revenio järjestää virtuaalisen pääomamarkkinapäivän 16.3.2021. Kutsu tilaisuuteen julkaistaan erikseen 
myöhemmin. 

 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2020* 
 

   Osakemäärä, kpl % 
1 William Demant Invest A/S 2 899 237 10,88 % 

2 SEB Rahastot 1 247 634 4,68 % 

.3 Columbia Threadneedle 1 129 985 4,24 % 

4 Capital Group 792 790 2,97 % 

5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 667 710 2,50 % 

6 Groupama Asset Management 583 457 2,19 % 

7 Aktia Rahastot 505 000 1,89 % 

8 Nordea Rahastot 500 604 1,88 % 

9 TIN Rahastot 367 869 1,38 % 

10 Evli Rahastot 352 000 1,32 % 
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* 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 

 
TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2020, TAULUKKO-OSA  
 
Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet  
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja se 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 
• IFRS 16; COVID-19 liittyviä vuokrahelpotuksia koskeva muutos (alkaen 1.6.2020) 

 
Yllä listattujen standardien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin 2020 
tilinpäätökseen. 
 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 
Konsernin laaja tuloslaskelma 
(MEUR) 10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019 

     
LIIKEVAIHTO 19,7 14,9 61,1 49,5 
Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 1,3 1,3 1,3 
Materiaalit ja palvelut -6,0 -4,3 -17,7 -14,9 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -3,6 -3,0 -12,7 -9,8 
Poistot ja arvonalentumiset -0,7 -0,5 -4,6 -2,0 
Liiketoiminnan muut kulut -2,9 -3,1 -10,2 -11,5 
LIIKETULOS 7,6 5,2 17,1 12,6 
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,3 -0,1 -0,4 -0,3 
TULOS ENNEN VEROJA 7,4 5,1 16,7 12,3 
Tuloverot -1,5 -1,4 -3,4 -2,9 
KATSAUSKAUDEN TULOS 5,9 3,7 13,4 9,3 
Muut laajan tuloksen erät -0,6 0,0 -0,6 0,0 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ 5,3 3,7 12,8 9,4 
Tulos/osake, laimentamaton, EUR 0,222 0,143 0,505 0,365 
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,222 0,143 0,504 0,364 
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Konsernitase (MEUR)  31/12/2020 31/12/2019 

    
VARAT    
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineelliset hyödykkeet  2,0 1,8 
Liikearvo  50,4 50,4 
Aineettomat hyödykkeet  16,9 19,4 
Käyttöoikeusomaisuuserät  0,9 0,8 
Muut saamiset  0,2 0,1 
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.  70,4 72,5 
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus  4,9 3,5 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  9,3 6,4 
Laskennalliset verosaamiset  1,0 0,8 
Rahavarat  28,9 26,7 
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.  44,0 37,3 
VARAT YHT.  114,4 109,8 
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma  5,3 5,3 
Arvonmuutosrahasto  0,3 0,3 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto  52,5 51,2 
Muut rahastot  0,3 0,3 
Kertyneet voittovarat  14,0 8,0 
Muuntoerot  -0,3 0,1 
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet  -2,3 -0,7 
OMA PÄÄOMA YHT.  69,7 64,4 
VELAT    
PITKÄAIKAISET VELAT    
Laskennalliset verovelat  3,9 4,1 
Rahoitusvelat  22,4 25,4 
Vuokrasopimusvelat  0,4 0,4 
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.  26,6 29,9 
LYHYTAIKAISET VELAT    
Ostovelat ja muut velat  12,6 10,5 
Varaukset  0,3 0,4 
Rahoitusvelat  4,6 4,3 
Vuokrasopimusvelat  0,6 0,4 
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.  18,1 15,5 
VELAT YHT.  44,7 45,4 
OMA PÄÄOMA JA     
VELAT YHT.  114,4 109,8 
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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 -1,5 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,8 
Käytetyt osakeoptiot 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 13,2 -0,4 0,0 12,8 
Oma pääoma 31.12.2020 5,3 52,5 0,6 14,0 -0,3 -2,3 69,7 

        
        

  
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 18,1 
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -6,7 0,0 0,0 -6,7 
Omien osakkeiden luovutus ja 
hankinta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 3,9 
Käytetyt osakeoptiot 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 
Osakeanti 0,0 42,3 0,0 0,0 0.0 0.0 42.3 
Osakeantikulut 0.0 -0.9 0.0 0.0 0,0 0,0 -0,9 
Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 5,7 
Oma pääoma 31.12.2019 5,3 51,2 0,6 8,0 0,1 -0,7 64,4 

 
Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR) 1-12/2020 1-12/2019 

   

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT   

Tilikauden voitto 13,4 9,3 
Oikaisut:   

 Poistot ja arvonalentumiset 4,6 2,0 

 Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,5 1,8 
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 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,4 0,4 

 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 -0,1 

 Verot 3,4 3,1 
Käyttöpääoman muutokset:   

 Myynti- ja muiden saamisten muutos -2,9 -0,4 

 Vaihto-omaisuuden muutos -1,4 -0,7 

 Osto- ja muiden velkojen muutos 1,0 1,0 
Käyttöpääoman muutos yhteensä -3,3 -0,1 
Maksetut korot -0,3 -0,3 
Saadut korot 0,0 0,0 
Maksetut verot -3,4 -3,7 
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 15,2 12,4 
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT   

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

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,8 -0,8 
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,7 -0,7 
Myönnetyt lainat -0,1 0,0 
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -1,6 -59,7 
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT   

Suunnattu osakeanti 0,0 42,3 
Osakeantiin liittyvät transaktomenot 0,0 -1,1 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,0 4,2 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,0 25,8 
Lainojen takaisinmaksut -2,2 -2,2 
Maksetut osingot -7,9 -6,7 
Osakkeiden merkintä optioilla 1,3 1,9 
Omien osakkeiden hankkiminen -1,6 0,0 
Vuokrasopimusvelkojen maksut -0,7 -0,6 
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -11,1 63,5 
Rahavarojen ja luotollisten tilien nettomuutos 2,6 16,2 
Rahavarat tilikauden alussa 26,7 10,4 
Valuuttakurssien vaikutus  -0,4 0,1 
Rahavarat tilikauden lopussa 28,9 26,7 

   

 
Keskeiset tunnusluvut (MEUR) 
 
Konsernin tunnusluvut 
(MEUR) 1-12/2020 1-12/2019 10-12/2020 10-12/2019 

     
Liikevaihto 61,1 49,5 19,7 14,9 
Käyttökate, EBITDA  21,7 14,6 8,3 5,8 
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Käyttökate, EBITDA-% 35,5 29,5 42,1 38,6 
Liiketulos 17,1 12,6 7,6 5,2 
Liiketulos-% 28,1 25,5 38,8 34,9 
Tulos ennen veroja 16,7 12,3 7,4 5,1 
Tulos ennen veroja-% 27,4 24,8 37,5 34,1 
Katsauskauden tulos 13,4 9,3 5,9 3,7 
Katsauskauden tulos-% 21,9 18,9 29,8 24,9 
Bruttoinvestoinnit 2,4 68,2 0,6 0,9 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 3,9 137,8 2,9 6,3 
Tuotekehitysmenot 4,6 4,2 1,2 0,9 
Tuotekehitysmenot liikevaihdosta % 7,5 8,5 5,9 6,2 
Nettovelkaantumisaste-% -2,4 3,4 -2,4 3,4 
Omavaraisuusaste-% 60,9 58,6 60,9 58,6 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 18,1 22,6 8,1 9,4 
Oman pääoman tuotto (ROE) 19,9 22,7 8,8 9,0 
Laimentamaton tulos/osake EUR 0,505 0,365 0,222 0,143 
Laimennettu tulos/osake EUR 0,504 0,364 0,222 0,143 
Oma pääoma/osake EUR 2,61 2,42 2,61 2,42 
Henkilöstö keskimäärin 
katsauskaudella 143 88 133 121 
Liiketoiminnan rahavirta 15,2 12,4 6,2 6,6 
Investointien rahavirta -1,6 -59,7 -0,5 -0,9 
Rahoituksen rahavirta -11,1 63,5 -0,8 0,1 
Rahavirta yhteensä 2,6 16,2 4,8 5,8 

 
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)   1–12/2020 1–12/2019  
Raportoitu liikevaihto    61 067 49 474 
Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon   1 493 -841 
Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihto   62 560 48 634 
Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistun liikevaihdon kasvu 26,5 % 58,6 %  
Raportoitu liikevaihdon kasvu   23,4 % 61,4 % 
Erotus %-yksikköä     3,1 % 2,8 % 
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Vaihtoehtoinen kannattavuusmittari EBITDA (tuhatta euroa)  
Käyttökate (EBITDA) = Liiketulos + poistot + arvonalentumiset 
 
Vaihtoehtoisena kasvumittarina yhtiö esittää kannattavuuden myös käyttökatteen (EBITDA) 
tunnuslukuna.  
 
Vaihtoehtoinen kannattavuusmittari EBITDA (tuhatta euroa)  1–12/2020  1–12/2019 
Liiketulos, EBIT    17 130  12 593 
Poistot ja arvonalentumiset    4 563  2 023 
Käyttökate, EBITDA    21 693  14 617 

 
Kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos (tuhatta euroa) 1–12/2020  1–12/2019 
Liiketulos, EBIT    17 130  12 593 
Cuticaan liittyvät arvonalentumiset   1 937   
Yritysoston kertaluonteiset kulut   0  2 767 
Oikaistu liiketulos, EBIT    19 067  15 361 
   
Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate  1–12/2020  1–12/2019 
(tuhatta euroa) 
Käyttökate, EBITDA    21 693  14 617 
Yritysoston kertaluonteiset kulut   0  2 767 
Oikaistu käyttökate, EBITDA   21 693  17 384 

 
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 

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROE), % 

= 100 
x 

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
Taseen loppusumma – korottomat velat 
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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 
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, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Glaukooman tunnistamisen, 
diagnoosin ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut ovat silmänpaineen mittaus (tonometria), 
silmänpohjan kuvantaminen ja näkökenttätutkimus (perimetria). 
  
Revenio-konserniin kuuluvat Revenio Group Oyj, Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L, 
CenterVue SpA, Revenio Research Oy, Done Medical Oy sekä Oscare Medical Oy.  
  
Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 61,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 17,1 miljoonaa euroa. 
Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V. 
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