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AvainluvutVuosi 2015

Vuoden 2013 tiedot ovat epävirallisia ja muutettu lukukelpoisuuden vuoksi vastaamaan vuoden 2015  
lopun organisaatiorakennetta ja poikkeavat siten vuoden 2013 virallisista/raportoiduista luvuista.

Revenio Group Oyj

Jatkuvat toiminnot 2015 2014 2013

Liikevaihto 20,3 16,0 13,5

Liikevoitto 5,8 4,4 4,3

Revenio Terveysteknologia

Liikevaihto 20,3 16,0 13,5

Liikevoitto 7,4 5,4 5,4

Henkilöstö keskimäärin

Terveysteknologia 32 23 19

Emoyhtiö 5 5 6

Lopetetut toiminnot 0 44 48

Konsernin tunnusluvut

2015 2014 2013

Liikevaihto 20,3 16,0 13,5

Liikevoitto 5,8 4,4 4,3

Liikevoitto-% 28,4 27,5 31,6

Oman pääoman tuotto, % 48,0 –5,1 25,7

Sijoitetun pääoman tuotto, % 55.0 1,1 29,7

Omavaraisuusaste, % 81,6 62,4 66,1

Nettovelkaantumisaste, % -48,3 –22,4 –16,8

Tulos/osake, jatkuvat toiminnot,  
laimentamaton, € 0.61 0,47 0,38

Oma pääoma/osake 1,96 1,52 1,95

Osakkeen vaihtuvuus 2015

2,8
miljoonaa osaketta

62,3  
miljoonaa €

35,5 %
osakekannasta
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Revenion tavoitteena  
rooli maailman kärkiyhtiönä 
seulontateknologioissa

Maailman kärkiyhtiö 
 seulontateknologioissa

Revenion markkinat ovat maailmalla, mutta omis-
tus ja tuotekehitys ovat edelleen vahvasti Suomessa. 
Terveysteknologiakonsernin tavoitteena on entises-
tään laajentaa globaalia asemaansa jo olemassa ole-
villa tuotteilla. Rinnalle nousee vahva panostus uu-
sien terveysteknologioiden kehitystyöhön.

1
KASVU JA 

KANNATTAVUUS

Nykytuotteet
Uudet tuotteet

Markkinaosuudet
Prosessit

2
ICAREN 

MENESTYKSEN 
TUKEMINEN

Maailman
markkinajohtajuus

Kärkituotteet 
å jatkuva 

tuotekehitys

3
UUDET

TEKNOLOGIAT

Lisensointi
Tuotteistus ja

kaupallistaminen
Yritysostot

4
OMISTAJA
ARVON

KASVATTAMINEN

Liiketoiminnan
jatkuva

kehittäminen

Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimi-
va, suomalaisomisteinen terveysteknologia-
konserni, jonka maailmanlaajuinen menestys 
perustuu suomalaiseen keksintöön, vah-
vasti patentoituun silmänpaineen mittaus-
teknologiaan. Revenio-konserniin kuulu-
vat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy, 
Icare Inc. sekä 53 prosenttisesti omistettu 
Oscare Medical Oy. 

Icare Finlandin päätuote ja yhtiön peruslii-
ketoiminnan ydin on glaukooman tunnis-
tamiseen liittyvät silmänpaineen mittauk-
siin, seurantaan ja seulontoihin tarkoitetut 
Icare-silmänpainemittarit. Revenio Research 
keskittyy tutkimus- ja kehityshankkei-
siin, joiden tavoitteena on löytää ja kau-
pallistaa uusia terveysteknologiaan liittyviä 
seulontateknologioita. 

Revenion rooli seulontateknologioissa on 
tuottaa yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä 
menetelmiä ja laitteita suurten ihmismäärien 
seulontoihin korvaamaan vanhanaikaisia ja 
tehottomia toimintamalleja. Kaiken toiminnan 
yhteisenä nimittäjänä on seulonta ja seuranta 
sekä maailmanlaajuinen tarve terveydenhuol-
lon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon kautta. Innovaatiot, jotka 
ovat helposti käytettävissä kaikkialla maa-
ilmassa lisäävät terveydenhuollon laatua ja 
tuottavuutta. 
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Revenio lyhyesti Keskittymisen strategia

 Haluamme ottaa 
keskeisen roolin 

ennaltaehkäi 
sevässä työssä.  Tavoitteenamme on 

globaali markkinajoh
tajuus silmänpaineen 

mittauksissa.



Olli-Pekka Salovaara
Toimitusjohtaja
Revenio-konserni

Hyvä lukija,

Revenion hyvä vuosi 2015 konkretisoitui Icare-silmänpainemittarin myynnin 
kasvuun ja vahvaan jalansijaan Yhdysvaltojen markkinoilla. Numeroiden valossa 
vuosi 2015 oli jatkumoa hyvälle kehityksellemme; liikevaihto kasvoi 26,3 pro-
senttia edellisvuoteen verrattuna, mikä heijastelee kasvavaa markkinaosuut-
tamme silmänpaineenmittauksen kärkiyhtiönä. Vuoden aikana saimme myynti-
luvat Icare TA01i:lle sekä Kiinassa että Brasiliassa, mikä luo kasvupotentiaalia 
näillä uusilla markkinoilla. Uusien astmaan ja ihosyöpään liittyvien tuoteaihioi-
den suunnitelmallinen eteneminen luo puolestaan erinomaiset edellytykset 
saavuttaa tavoitteemme olla maailman kärkiyhtiö seulontateknologioissa.

Vuosi 2015 käynnistyi uudella organisaatio-
rakenteella, kun Revenio Research Oy aloitti 
virallisesti toimintansa. Se, että eriytimme tutki-
mus- ja kehitystyön operatiivisesta toiminnas-
ta, antaa meille entistä paremmat mahdollisuu-
det viedä kehitysaihioitamme järjestelmällisesti 
eteenpäin; toisaalla liiketoimintaa tekevät yh-
tiömme voivat keskittyä jo olemassa olevan 
tuotekannan myyntiin ja markkinointiin. 

Kaikki tiimimme ovat tehneet hyvää työtä 
ja voimme olla tyytyväisiä kuluvan vuoden 
saavutuksiimme. Maailman markkinajohta-
jan aseman saavuttaminen valitsemissam-
me seulontateknologioissa vaatii kuitenkin 
jatkuvaa ponnistelua sekä tutkimuksen ja 
tuotekehityksen että myynnin, markkinoinnin 
ja laadun osa-alueilla. Osana tätä tavoitetta 
rekrytoimme lisää henkilöstöä etenkin silmäl-
lä pitäen tulevia tuotelanseerauksia ja uusia 
markkina-alueita. Alan parhaille osaajille tarjo-
amme haasteellisia ja kansainvälisiä tehtäviä 
terveysteknologiasektorin huipulla. 

Uusia avauksia ja entis-
tä vahvempi jalansija 
nykymarkkinoilla
Yli 40 prosenttia maailman kaikista terveys-
teknologiatuotteista myydään Yhdysvallois-
sa. Yhdysvallat ovat myös Revenion tärkein 
markkina-alue, noin 50 prosentin osuudel-
la liikevaihdostamme. Myynti Yhdysvalloissa 
kasvoi orgaanisesti 24,4 prosenttia. 

Icaren päivitetty versio, Icare ic100, sai CE-
merkinnän Eurooppaan ja sitä kautta myynti-
luvan EU-maihin. Tämän uuden tuotteen lan-
seeraus ja myynnin käynnistyminen ajoittuivat 
alkuvuoteen 2016. Icare ic100 on ollut meille 
merkittävä kehityspanostus ja odotamme sen 
korvaavan vaiheittain tulevien vuosien aikana 

vuonna 2003 markkinoille tuodun Icare TA01i 
-silmänpainemittarin. Anturimyynnin merkityk-
sen arvioidaan kasvavan edelleen laitemyyn-
nin kasvun ja laitteiden yhä lisääntyvän aktiivi-
sen käytön myötä.

Jätimme syyskuussa myyntilupahakemuk-
sen Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisel-
le FDA:lle kotimittauksiin tarkoitetulle Icare 
HOME -silmänpainemittarille. Icare sai 
FDA:lta kysymyslistan marraskuussa. Kysy-
mykset olivat luonteeltaan rutiininomaisia sel-
vennyksiä ja lisäanalyyseja. Niihin vastattiin 
katsauskauden jälkeen helmikuussa 2016. 
Olemme valmistautuneet myynnin käynnistä-
miseen Yhdysvalloissa välittömästi myyntilu-
van saamisen jälkeen. Myös Icaren uudelle 
Icare ic100 -silmänpainemittarille on jätetty 
myyntilupahakemus Yhdysvaltoihin. Uskom-
me saavamme myyntiluvan molemmille tuot-
teille vuoden 2016 aikana. 

Olemme myös vahvistaneet Icaren Yhdys-
valtojen organisaatiota vastaamaan mark-
kina-alueen kasvunäkymiä palkatessamme 
Yhdysvaltoihin talouspäällikön sekä Icare 
HOME -silmänpainemittarin lanseeraukseen 
erikoistuvan tuotemarkkinointipäällikön. Myös 
suuri osa omasta työpanoksestani kohdistuu 
USA:n markkinoille ja olenkin työskennellyt 
siellä toukokuun alusta Raleighin perustetus-
sa toimipisteessämme.

Osteoporoosin mittalaite Oscare SonoTM:n 
myyntityön painopiste oli vuonna 2015 jäl-
leenmyyjien ja loppuasiakkaiden paikantami-
sessa. Myynti oli vielä vähäistä, mutta kehitys 
oikean suuntaista. Uskon käynnissä olevien 
toimenpiteiden ja tuoteparannusten kasvatta-
van laitteen myyntiä vuonna 2016.

Revenio Researchin tuoteaihioiden kehitys-
työ astman ja ihosyövän tunnistamiseen, 

potilaslähtöiseen seulontaan ja seurantaan 
etenee suunnitellusti. Suhtaudun positiivi-
sesti näiden tuoteaihioiden tulevaisuuteen ja 
uskon, että voimme jo vuoden 2016 aikana 
kertoa tarkemmin molempien tuoteaihioiden 
tuotteistamisesta ja globaalista lanseerausai-
kataulusta. Investoimme Terveysteknologia-
segmentin sisällä vuoden 2015 aikana 1,5 
miljoonaa euroa tuotekehityshankkeisiin, jot-
ka eivät kuulu Icare-tuoteperheisiin.

Jatkuvaa toiminnan 
parantamista
Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on 
olla maailman kärkiyhtiö valitsemissamme seu-
lontateknologioissa. Tavoitteen saavuttaminen 
vaatii meiltä kannattavaa kasvua, mitä olemme 
pystyneet toteuttamaan jo usean vuoden ajan. 
Icaren menestyksen tukeminen muun muas-
sa jatkuvalla tuotekehityksellä on tärkeä osa 
strategiaamme. Lisäksi meidän tulee vahvistaa 
asemiamme lisensoinnin, tuotteistuksen ja kau-
pallistamisen sekä yritysostojen kautta. 

Suuri kiitos menestyksestämme kuuluu 
sitou tuneelle henkilöstöllemme sekä kump-
paneillemme ympäri maailmaa. Osakkeen-
omistajillemme lämmin kiitos heidän luotta-
muksestaan toimintaamme kohtaan.
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Revenio Terveysteknologia -segmentti

Revenion tavoitteena on kehittää entistä 
tehokkaampia teknologioita tunnistamaan 
kansanterveydellisesti merkittäviä sairauksia 
jo niiden alkuvaiheessa. Revenion lähivuo-
sien fokus on glaukooman, osteoporoosin, 
ihosyövän sekä astman tunnistaminen ja nii-
den hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio Terveysteknologian vuosi 2015 oli 
vahva. Konsernin kasvun veturina toimii 
Icare, jonka vahva markkina-asema silmän-
paineen mittauksen kärkiyhtiönä vahvis-
tui edelleen. Terveysteknologia-segmentin 
liikevaihto oli 20,3 (16,0) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto kasvoi 26,3 prosenttia edellisvuo-
desta. Liiketulos oli 7,4 (5,4) miljoonaa eu-
roa, kasvua 37,6 prosenttia edellisvuodesta. 
Vuoden 2015 toinen ja kolmas neljännes oli-
vat Icaren historian vahvimmat.

Icaren menestyskulku 
jatkui
Icare kehittää, myy ja markkinoi helppokäyttöi-
siä, kannettavia ja potilaalle kivuttomia silmän-
painemittareita, joissa käytetään yhtiön laajalti 
patentoimaa rebound-teknologiaa. Icaren lii-
ketoiminta perustuu silmänpainemittareiden ja 
niiden kertakäyttöisten antureiden myyntiin.

Vuosi 2015 oli Icarelle menestyksekäs. Sekä 
myynti että kannattavuus kasvoivat voimak-
kaasti. Erityisesti Yhdysvaltojen myynti oli 
vahvaa koko vuoden ajan. Myös myynti Iso-
Britanniaan, Espanjaan, Ruotsiin ja Intiaan 
kehittyi erinomaisesti.

Laitemyynnin ohella kertakäyttöisten an-
tureiden myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. 
Anturimyynnin odotetaan tuovan Icarelle 
pitkällä aikavälillä kasvavaa ja toistuvaa 

kassavirtaa ja luovan erinomaisen tukijalan 
laitemyynnille. Anturimyynnin arvioidaan tule-
vaisuudessa kasvattavan edelleen osuuttaan 
Icaren liikevaihdosta.

Icaren fokuksessa ovat silmänpaineen koti-
mittaukseen osana hoitoprosessia tarkoite-
tun Icare HOME -silmänpainemittarin myyn-
nin kasvattaminen ja myyntiluvan saaminen 
laitteelle Yhdysvalloissa, uutta tuotesuku-
polvea edustavan Icare ic100 -silmänpai-
nemittarin lanseeraaminen, globaalin jake-
luverkoston vahvistaminen sekä Kiinan ja 
Brasilian markkinoiden myynnin kasvattami-
nen. Näihin maihin saatiin myyntilupa vuo-
den 2015 aikana. 

Icaren merkittävin markkina-alue on 
Yhdysvallat, joka on globaalisti terveystekno-
logiaan liittyvien tuotteiden suurin yksittäi-
nen markkina. Icaren tavoitteena on myös 
laajentaa laitteidensa myyntiä uusille maan-
tieteellisille alueille ja uusiin käyttäjäryhmiin. 
Silmälääkäreiden ohella näitä ovat esimer-
kiksi optikot, optometristit, ensiapu asemat, 
yleislääkärit ja sairaanhoitajat.

Icare jätti syyskuussa myyntilupahakemuk-
sen Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaisel-
le FDA:lle kotimittauksiin tarkoitetulle Icare 
HOME -silmänpainemittarille, ja yhtiö sai 
rutiininomaisia lisäkysymyksiä marraskuus-
sa 2015. Niihin vastattiin katsauskauden jäl-
keen helmikuussa 2016. Myös Icaren uudel-
le Icare ic100 -silmänpainemittarille on jätetty 
myyntilupahakemus Yhdysvaltoihin. Yhtiö 
uskoo saavansa myyntiluvan molemmille 
tuotteille vuoden 2016 aikana. Icaren tavoit-
teena on luoda uusia hoitokäytäntöjä silmän-
paineen kotimittaukseen. Silmänpainetautia 
sairastavaa potilasta hoitava lääkäri voi 

lainata Icare HOME -silmänpainemittarin po-
tilaalle kotiin ympäri vuorokauden tapahtuvia 
seurantamittauksia varten. Näin kerättävä 
silmänpaineen vuorokautiseen vaihteluun 
perustuva tieto auttaa lääkäriä tekemään 
oikeita hoitopäätöksiä. Kun potilaalla on 
diagnosoitu glaukooma, on silmänpaineen 
jatkuva seuranta osana sairauden hoitoa 
tärkeää, jotta taudin eteneminen voidaan 
pysäyttää ja lääkitys saadaan oikeaksi.

Uuden silmänpainemittarin, Icare ic100:n, 
lanseeraamisen myötä myös korvauslaite-
markkinoiden odotetaan avaavan yhtiöl-
le kasvumahdollisuuksia tulevaisuudes-
sa. Icare ic100 -silmänpainemittari korvaa 
ajan yli Icaren myydyimmän laitteen Icare 
TA01i:n. Icare ic100 tuo lisää käyttömu-
kavuutta, nykyaikaisen käyttöliittymän 
(EasyNav), automaattisen sarjamittauksen 
(kuusi mittausta yhdellä napin painalluksel-
la) sekä laitteen asettamista helpottavan pa-
tentoidun LED-valoratkaisun (EasyPos).

Revenio Research tuo-
tekehityksen ytimessä
Revenio Research hallinnoi Revenio-
konsernin uusien aihioiden tutkimus- ja 
kehi tyshankkeita. Tavoitteena on kehittää 
lisensoiduista astman ja ihosyövän mittauk-
siin liittyvistä teknologioista uusia menes-
tystuotteita ja tulevaisuuden kasvupolkuja 
konsernille. Näiden tuoteaihioiden yhteisenä 
nimittäjänä on seulonta, seuranta ja maail-
manlaajuinen tarve terveydenhuollon kus-
tannussäästöihin ennaltaehkäisevän tervey-
denhuollon kautta. Lisensointi on Reveniolle 
kustannustehokas ja nopea tapa rakentaa 
tulevaisuuden kasvuedellytyksiä konsernille.

Astmaan liittyvän laitteen prototyyppi on 
saanut positiivista palautetta asiantuntija-
lääkäreiltä.Tampereen teknillinen yliopis-
to on tutkinut teknologiaa yhteistyössä 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja 
Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa 
vuodesta 2012 lähtien. Yli 150 lapsipoti-
lasta on osallistunut viiteen erilliseen tutki-
mukseen ja parhaillaan meneillään olevassa 
tutkimuksessa seurataan tuloksia lääkityk-
sen jälkeen; tulokset ovat erittäin rohkai-
sevia. Laitteella mitataan hengityksen vir-
tausprofiilia ja mittaus tehdään yöllä lapsen 
nukkuessa. Perinteinen spirometria vaatii 
toimenpiteitä, jotka eivät sovellu keuhkojen 

toiminnan arviointiin tässä kohderyhmäs-
sä. Mittauksella havaitaan astmalle tyypilliset 
muutokset hengityksessä, mikä puolestaan 
auttaa lääkäriä sekä diagnoosissa että lää-
kityksen optimoinnissa. Kehitystyö etenee 
suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2016 ai-
kana Revenio kertoo tarkemmin tuotteen 
lanseerauksen aikataulusta.

Revenion ihosyövän tunnistamiseen tarkoi-
tetun laitteen prototyyppi on ollut kliinises-
sä koekäytössä Päijät-Hämeen sairaalan 
ihotautiosastolla vuosina 2013–2014. Sillä 
on mitattu jo yli sata potilasta. Tulokset ovat 
olleet hyvin rohkaisevia. Laitteen kuvausala 
ja tarkkuus ovat selkeästi suuremmat kuin 
markkinoilla jo olevilla laitteilla. Revenion 
tavoitteena on tuoda ihotautilääkäreiden 
käyttöön helppokäyttöinen ja liikuteltava 
seulontalaite, jonka avulla voidaan tunnis-
taa ihomuutokset jo varhaisessa vaihees-
sa. Tuotekehitystyö etenee yhtiön suunni-
telmien ja aikataulun mukaisesti. Kliinisten 
kokeiden kautta kerätyn palautteen pohjalta 
kolmen prototyypin sarja valmistui vuoden 
2015 lopulla ja ne ovat siirtyneet kliinisiin 
mittauksiin.

Oscare tunnistaa muu-
tokset luun tiheydessä 
Revenio-konsernin 53 prosenttisesti omista-
man Oscare Medicalin osteoporoosin seu-
lontaan ja seurantaan tarkoitettu Oscare 
Sono® on sarjatuotannossa ja työn painopis-
te on vuoden 2015 aikana ollut myynnissä ja 
markkinoinnissa. Erityisesti jakeluverkoston 
rakentaminen on fokuksessa.

Oscare Sono® on kevyt ja liikuteltava laite, 
jolla voidaan mitata luunlujuutta käsivarres-
ta. Tavoitteena on tunnistaa osteoporoosi jo 
varhaisessa vaiheessa ja pienentää vältettä-
vissä olevien luumurtumien määrää. Laite ei 
haasta alan standardina pidettyä ns. DXA-
mittausmenetelmää vaan toimii tehokkaana 
seulontamenetelmänä sille. Oscare Sono®:lla 
on sekä mittausmenetelmään että -laitteeseen 
liittyvät patentit Suomessa, Japanissa sekä 
Kiinassa.

Revenio Terveysteknologia 
-segmentti
Revenion tavoitteena on ottaa vahva rooli terveys-
teknologiaan liittyvien potilaslähtöisten seulonto-
jen globaalina kärkiyhtiönä. Ennaltaehkäisevässä 
ja kustannustehokkuuteen pyrkivässä terveyden-
huollossa seulontojen merkitys kasvaa ikääntyvän 
väestön ja entistä niukempien kansallisten resurs-
sien myötä. Tarvitaan innovaatioita, jotka ovat 
helppo käyttöisiä ja kustannustehokkaasti käyt-
töönotettavia ympäri maailman. 
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Revenio panostaa 
voimakkaaseen kasvuun 
terveysteknologiassa

Revenio-konsernin tavoitteena on saavuttaa 
asema terveysteknologioihin liittyvien seulonto-
jen globaalina kärkiyhtiönä. Tavoite merkitsee pitkä-
jänteistä tutkimustoimintaa ja tuotekehitystä eri terveys-
teknologian alueilla. Suomalaisena yhtiönä myös tuotteiden 
valmistus, kokoonpano ja laaduntarkkailu ovat merkittä-
viltä osin Suomessa. Myynnin kasvuun ja uusien tuot-
teiden lanseeraukseen valmistautuminen on tar-
koittanut myös henkilöstön määrän kasvua. 

11 12
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Tutkimus- ja 
tuotekehitys
Vuoden 2015 alussa toimintansa aloit-
taneen Revenio Researchin rooli on joh-
taa konsernin ulkoistettua tuotekehitystä. 
Toimintaa on hiottu niin, että Revenion rooli 
hankkeiden toteutuksessa on entistä aktii-
visempaa ja järjestelmällisempää. Sopivan 
kokoiset tiimit ja asiantuntevat alihankkijat 
takaavat ketterän ja laadukkaan toiminnan. 
Tavoitteena on löytää ja kaupallistaa uusia 
terveysteknologiaan liittyviä mahdollisuuksia 
ja rakentaa uusista aihioista kasvupolkuja 
konsernin nykytuotteiden rinnalle.

Revenio tiedotti tammikuussa 2015 kah-
desta uudesta ja merkittävästä avaukses-
ta terveysteknologian saralla: ihosyövän 
tunnistamiseen tarkoitetusta seulontalait-
teesta sekä astmasairauksien diagnosoin-
tiin liittyvästä patentoidusta keksinnöstä. 
Molemmat uudet avaukset liittyvät merkittä-
viin kansansairauksiin, joiden hoidon onnis-
tumisen kannalta taudin varhainen tunnista-
minen on keskeisessä asemassa. Yhteinen 

nimittäjä uusille kehitysaihioil-
le on potilaslähtöinen seulonta. 
Tuotekehitysprojektit etenevät ai-
kataulujen mukaisesti ja vuoden 
2016 aikana odotetaan voitavan 
tiedottaa tuotteiden lanseeraami-
seen liittyvistä aikatauluista.

Tuotanto
Tuotekehityksen ja tutkimuksen 
ohella Icare-silmänpainemittareiden valmis-
tus ja kokoonpano tapahtuvat Suomessa. 
Myös Icaren käyttämät pitkäaikaiset ali-
hankkijat ovat pääosin suomalaisia. Yhtiön 
alihankkija- ja jakelijaverkosto sekä asian-
tuntijakumppanit ovat alansa parhaita 
osaajia.

Anturituotantoa on siirretty enenevästi 
Suomeen ja samalla vuonna 2015 avattiin 
uusi tuotantolinja. Näiden toimenpiteiden 
taustalla on valmistautuminen myynnin kas-
vuun, jolloin myös toimitusketjun hallitta-
vuutta pystytään parantamaan osana Icare-
tuotteiden kasvunäkymiä. 

Markkina-alueet
Icarella on asema maailman johtavana sil-
mänpainemittareiden tuottajana, jakelijana 
ja markkinoijana. Yhtiöllä on myyntilupa kai-
killa keskeisillä markkinoilla. Yhdysvallat jat-
kaa tärkeimpänä markkina-alueena. 

Icarelle vahvoja markkinoita ovat 
Yhdysvaltojen lisäksi Japani ja Australia 
sekä Englanti, Saksa ja Skandinavia 
kokonaisuudessaan. Menestyneiden 
markkina-alueiden takana on vahva 
jakelijaverkosto.

Laatu
Icaren menestyksen taustalla on vah-
va osaaminen sekä tuotekehityksen, tuo-
tannon, laadun, markkinoinnin ja myynnin 
osalta. Osaava alihankkija- ja jakelijaverkos-
to sekä asiantuntijakumppanit mahdollis-
tavat omalta osaltaan, että Icaren laatu on 
tunnettua ympäri maailmaa. Icaren laatujär-
jestelmä on kansainvälisen, lääkinnällisten 
laitteiden valmistajille, kehittäjille ja palvelu-
jentarjoajille tarkoitetun standardin mukaan 
sertifioitu. Tärkeä osa laatua on lainsäädän-
nön sekä tuote- ja turvallisuusvaatimus-
ten tuntemus. Nämä vaatimukset on otettu 
huomioon Icare-laatujärjestelmässä kattaen 
laitteen elinkaaren tuotekehityksestä lähtien 
sekä tuotantokonseptin sekä markkinaval-
vonnan. Yksi Icarella jatkuvasti käynnissä 
olevista laatuun vaikuttavista kansainvälisis-
tä prosesseista on maakohtaiset tuotere-
kisteröinnit ja niiden ajantasaisuus. Uusille 
markkinoille pääsyn vaatimuksena on 
myyntilupaprosessin läpikäyminen. 

Myynti ja markkinointi 
Icare-silmänpainemittareita on myyty glo-
baalisti noin 50 000 kappaletta. Markkina-
alue kattaa yli 75 maata.

Myynnin ja markkinoinnin organisaatios-
sa tapahtui vuoden 2015 lopussa muutos, 
kun kaikki Revenio-konserniin kuuluvat 
tuotteet siirrettiin saman tukitoiminnon alle. 
Matriisiorganisaatioon kuuluu kolme myynti-
aluetta: Eurooppa ja muu maailma, Pohjois-
Amerikka ja Aasia. 

Myynnin ja markkinoinnin henkilöstön 
määrä kasvoi yhteensä neljällä henkilöl-
lä vuoden 2015 aikana. Henkilöstön kasvu 
sijoittui eri myyntialuille. Myynti- ja mark-
kinointiorganisaatio vastaa ennakoivas-
ti kysynnän kasvuun. Kasvun taustalla on 
sekä nykytuotteiden että uusien tuottei-
den myynti- ja markkinointiponnisteluihin 
valmistautuminen.

Globaali 
jakeluverkosto
Icaren menestys perustuu innovatiivisten 
tuotteiden ohella kansainväliseen jakeluver-
kostoon. Kansainvälinen jakeluverkosto on 
ollut myyntityön onnistumisen edellytys.

Icare aloitti jakeluyhteistyön USA:ssa Iridex 
Corporationin (OEM) kanssa toukokuus-
sa ja Topcon Medicalin Systemsin kanssa 
heinäkuussa.

Tavoitteena on vahvistaa jakeluverkos-
toa edelleen. Tähän tarvitaan kunkin maan 
paras jakelukumppani kaikille keskeisille 
käyttäjäryhmille.

Henkilöstö
Revenio vahvistui myös henkilöstömääräl-
tään: Revenio-konsernissa työskenteli vuo-
den 2015 lopussa 40 henkilöä. Henkilöstön 
määrän suunnitelmalliseen kasvuun vaikutti 
Icare ic100:n lanseeraukseen valmistautu-
minen, Icare HOME:n myyntilupaprosessi 
Yhdysvaltojen markkinoilla sekä uusien tuo-
tekehitysaihioiden eteneminen. 

Yhdysvaltojen organisaatiossa aloitti 
syksyllä kaksi uutta työntekijää vastaa-
maan markkina-alueen kasvunäkymistä. 
Myös Revenio-konsernin toimitusjohtaja 
Olli-Pekka Salovaara muutti toukokuus-
sa 2015 Yhdysvaltoihin ja työskentelee 
Raleighin toimipisteessä.

Revenion tavoitteena on palkata toimialan 
parasta osaamista. Vastineeksi konserni 
tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä ja haas-
teita, jatkuvaa koulututusta sekä ammatti-
taidon ylläpitämistä terveysteknologiasek-
torin huipulla. Icaren menestys perustuu 
laatuun, tehokkaaseen tuotantoprosessiin 
sekä osaaviin ihmisiin.

Kansainvälisesti tunnustettua osaamista Kansainvälisesti tunnustettua osaamista 

FDA suoritti huhtikuussa neljän päivän mit
taisen laatutarkastuksen Icarella Suomessa. 
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Tuotanto ja varasto tilojen 
määrää lisättiin kysynnän ja 
kasvuun valmistautumiseen 
johdosta puolella.

Icare HOME sai myyntiluvan Kiinaan, 
Brasiliaan, EteläKoreaan ja Taiwaniin. Icare 
TA01i sai myyntiluvan Kiinaan ja Brasiliaan. 



Yhteiskuntien haasteet järjestää kus-
tannustehokasta ja oikein kohdennet-
tua terveydenhuoltoa on yleismaailmalli-
nen ongelma. Innovaatiot, jotka ovat helposti 
käytettävissä kaikkialla maailmassa lisäävät ter-
veydenhuollon laatua ja tuottavuutta. Helppous ja 
käyttövarmuus ovat Icare-tuoteperheen olemassaolon 
ja menestyksen kulmakiviä. Icare-silmänpainemittareiden 
tuoteperheeseen kuuluu silmänpainemittauslaitteet 
ihmisille, eläimille ja kotikäyttöön sekä näihin liit-
tyvät kertakäyttöiset anturit. Icare-tuoteperhe 
on suojattu kattavasti ja kansainvälises-
ti yli 20 patentilla. Enemmistöomistus 
Oscare Medical Oy:ssä sekä uudet ke-
hitysaihiot tukevat Revenion kasvua 
terveysteknologiasektorilla. 

Toimialansa  
tiennäyttäjä 
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Glaukooman tunnistamiseksi tarvitaan 
nopeita, luotettavia, tarkkoja ja helppo-
käyttöisiä mittareita. Silmänpainemittarin 
käyttö ei vaadi perinteisten menetelmien 
tapaan potilaan silmän puuduttamista tai 
silmälääketieteen erikoisosaamista. Icare-
silmänpainemittarit ovat helppokäyttöisyy-
tensä vuoksi toimivia kaikissa olosuhteissa. 
Silmänpainmittareiden laatu, käyttäjäystä-
vällisyys sekä nopea ja kivuton mittausme-
netelmä ovat saavuttaneet paitsi ammatti-
laisten myös potilaiden hyväksynnän. 

Laitteita on vuoden 2015 loppuun mennes-
sä myyty yli 75 maahan yhteensä yli 50 000 
kappaletta. Icare TA01i sai vuonna 2015 
myyntiluvan Kiinaan ja Brasiliaan. 

Anturimyynnin osuus 
liikevaihdosta kasvaa
Anturi on Icare-silmänpainemittarissa ker-
takäyttöinen osa. Anturi koskettaa mit-
tauksessa sarveiskalvoa 0,05 sekunnin 
ajan. Kosketuksen jälkeistä kimpoamista 
silmästä mitataan sähkömagneettisen in-
duktion avulla ja näin pystytään laskemaan 
silmänpaine. 

Myös anturimyynti jatkoi vuonna 2015 kas-
vuaan ja sen merkityksen arvioidaan kas-
vavan edelleen laitemyynnin kasvun ja lait-
teiden yhä lisääntyvän aktiivisen käytön 
myötä. 

Revenio pääomistajana 
Oscare Medicalissa
Osteoporoosi aiheuttaa noin yhdeksän mil-
joonaan luunmurtumaa vuosittain. Monissa 
tapauksissa hoidon aloitus viivästyy, kun 
osteoporoosia ei havaita ajoissa. 

Enemmistöosakkuus (53 prosenttia) 
Oscare Medicalissa sopii Revenion stra-
tegiseen tavoitteeseen laajentua terveys-
teknologiakonsernina. Osteoporoosin 
mittalaite Oscare SononTM myyntityön 
painopiste oli vuonna 2015 jälleenmyy-
jien ja loppuasiak kaiden paikantamisessa. 
Tuotteeseen tehtiin vuoden 2015 aikana 
parannuksia Euroopassa tehtyihin väestö-
tutkimuksiin perustuen. 

Vakaa jalansija tervey-
denhuollon globaalis-
sa murroksessa
Väestön kasvu ja ikääntyminen sekä kroo-
nisten sairauksien yleistyminen aiheuttavat 
haasteita terveydenhuollon kustannuste-
hokkaalle järjestämiselle ympäri maailmaa. 
Olemassa olevat infrastruktuurit eivät riitä 
hoitamaan tarvittavaa potilasmäärää eikä 
yhteiskunnilla ole varaa nostaa terveyden-
huollon kustannuksia. Terveydenhuolto on 
konservatiivinen ala, missä muutokset ta-
pahtuvat hitaasti. 

Terveys teknolo gioiden 
hyödyntäminen
Uudet teknologiat ja innovaatiot mahdollis-
tavat sairauksien varhaisen havaitsemisen jo 
taudin alkuvaiheessa, jolloin terveydenhuollon 
kustannukset pysyvät matalampina ja poti-
laan elämänlaatu korkeammalla. Sairauksien 
varhainen toteaminen on paitsi kustannuste-
hokasta, myös potilaan elämänlaadun paran-
tamisessa ja hoitosuunnitelman laatimisessa 
ensisijaisen tärkeää. 

Revenion rooli on tuottaa yksinkertaisia ja 
helppokäyttöisiä menetelmiä ja laitteita suur-
ten ihmismäärien potilaslähtöisiin seulontoihin 
vanhanaikaisten ja tehottomien toimintamallien 
tilalle. Revenio-konsernin kaiken toiminnan yh-
teisenä nimittäjänä on seulonta ja seuranta se-
kä maailmanlaajuinen tarve tervey denhuollon 
merkittäviin kustannussäästöihin ennaltaeh-
käisevän terveydenhuollon kautta. 

Vielä toistaiseksi seulontoja tehdään suh-
teessa saavutettavissa olevaan hyötyyn liian 
vähän. Icare on tehnyt paljon työtä lääkä-
reiden ja eläinlääkäreiden sekä jakelijoiden-
sa ja yhteistyökumppaneiden tietoisuuden 

lisäämiseen silmänpaineen mittauksen hyö-
dyistä glaukooman tunnistamisessa ja taudin 
hoidon seurannassa. 

Icare-tuoteperhe on 
Revenion menestyk-
sen kulmakivi

Väestön ikääntyessä riski sairastua glau-
koomaan lisääntyy. Mitä varhaisemmassa 
vaiheessa sairaus todetaan, sitä todennä-
köisempää on, että vaikeat silmävauriot tai 
sokeutuminen voidaan estää tai taudin ete-
neminen pysäyttää. 

GLAUKOOMA
Silmänpainetauti eli glaukooma on toiseksi yleisin 
sokeutumisen syy maailmassa. Arviolta 150 mil-
joonaa ihmistä sairastaa glaukoomaa, joista puo-
let ovat siitä tietämättömiä. 

OSTEOPOROOSI
Luukato eli osteoporoosi on luuston sairaus, 
jolle ovat tunnusomaisia luun määrän vähenty-
minen, luun rakenteiden vaurioituminen ja näis-
tä johtuva luunmurtumavaaran lisääntyminen. 
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Icare jätti syyskuussa silmänpaineen kotimit-
tauksiin tarkoitetun Icare HOME -silmänpaine-
mittarin myyntilupahakemuksen Yhdysvaltojen 
lääkelupaviranomaiselle FDA:lle. Icare sai mar-
raskuussa FDA:lta kysymyslistan, johon yhtiö 
on vastannut katsauskauden jälkeen helmi-
kuussa 2016. Yhtiö on valmistautunut myynti-
luvan saamiseen ja tuotteen lanseeraamiseen 
vuoden 2016 aikana.

Icare HOME -silmänpainemittarilla on 
myyntilupa kaikissa Euroopan maissa, 
Japanissa, Kiinassa ja Kanadassa. Vuonna 
2015 laitteen myynti näillä markkinoilla ete-
ni hieman suunniteltua hitaammin johtuen 
pääosin korvattavuuskäytäntöjen puuttees-
ta keskeisillä markkinoilla. 

Icare HOME -silmänpainemittariin liitty-
viä tutkimuksia on käynnissä lukuisia ja 

24/7-mittauksista on tehty merkittävä mää-
rä tieteellisiä julkaisuja (noin 200 kappaletta). 
Tiedot osoittavat kiinnostuksen silmänpai-
neen jatkuvaan mittaamiseen olevan suurta. 

Icaren tavoitteena on luoda uusia hoito-
käytäntöjä silmänpaineen kotimittaukseen. 
Silmänpainetautia sairastavaa potilasta 
hoitava lääkäri voi lainata Icare HOME -sil-
mänpainemittarin potilaalle kotiin ympäri 
vuorokauden tapahtuvia seurantamittauk-
sia varten. Näin kerättävä silmänpaineen 
vuorokautiseen vaihteluun perustuva tieto 
auttaa lääkäriä tekemään oikeita hoitopää-
töksiä. Kun potilaalla on diagnosoitu glau-
kooma, on silmänpaineen jatkuva seuranta 
osana sairauden hoitoa tärkeää, jotta tau-
din eteneminen voidaan pysäyttää ja lääki-
tys saadaan oikeaksi.

Silmänpaineen koti-
mit tauksella tuloksia 
glaukooman hoitoon

Kotimittaukset tuovat luotettavuutta 
glaukooman hoitoon, sillä silmänpaine 
saattaa vaihdella merkittävästikin eri 
vuorokauden aikoina. Jotta seuranta-
tieto on luotettavaa, mittaustietoja tar-
vitaan eri vuorokauden ajoilta.
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Icare ic100 -silmänpainemittari on vuonna 
2003 markkinoille tulleen Icare TA01i:n päi-
vitetty versio. Laitteen muotoilussa on kiin-
nitetty erityistä huomiota sen käyttäjäystä-
vällisyyteen ja ergonomiaan. Vuoden 2016 
alussa Icare sai merkittävän kansainvälisen 
design-palkinnon, iF DESIGN AWARDin, 
joka on yksi maailman johtavimmista 
suunnittelupalkinnoista.

Icare ic100 -silmänpainemittarin uudet omi-
naisuudet tekevät silmänpaineen mittaa-
misesta entistä helpompaa. Icare HOME 
-silmänpainemittarista tuttu Icare® AMS 
mahdollistaa kuuden mittauksen sarjan yh-
dellä napin painalluksella. Icare® EasyPos 
ohjaa vihreällä ja punaisella valolla mittarin 
oikeaa asentoa, ja laitteen käyttö on help-
poa Icare® EasyNav -käyttöliittymän ja suu-
ren värinäytön ansiosta.

Icare ic100 lanseeraus ja myynnin käynnis-
täminen tapahtui 4.1.2016. Samanaikaisesti 
julkaistiin Icaren uudet kotisivut. Tuote on 
jo saanut CE-merkinnän Eurooppaan ja si-
tä kautta myyntiluvan kaikkiin EU-maihin. 
Myyntilupahakemus Yhdysvaltoihin jätet-
tiin joulukuun 2015 lopulla. Siihen saatiin 
muutama lisäkysymys, joihin vastattiin hel-
mikuun 2016 alkupuolella. Myyntilupa us-
kotaan saatavan Icare ic100 -silmänpaine-
mittarille vuoden 2016 aikana.

Yhtiö on lisännyt myynti- ja markkinointi-
organisaation henkilöstövahvuutta. Icare 
ic100 tulee korvaamaan tulevina vuosina 
vaiheittain Icaren TA01i-silmänpainemittarin.

Icare ic100 markkinoille 
tammikuussa 2016

Icare ic100 Icare ic100 

Icare ic100 on silmänpainemittari  
kaikille terveydenhuollon ja silmä-
alan ammattilaisille.
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Icare TONOVET on tarkoitettu eläinten sil-
mänpaineen mittaamiseen. Mittauslaite on 
ulkoisesti muutoin vastaava kuin ihmis-
ten silmänpaineen mittaukseen tarkoitet-
tu, Icaren alkuperäinen TA01i-malli, mutta 
se on väriltään tummempi ja siitä puuttuu 
otsatuki. Laitteessa on valittavana kaksi eri 
ohjelmaa; hevosen sekä koiran ja kissan 
silmänpaineen mittaamista varten. 

TONOVETilla on globaalisti merkittävä 
markkinaosuus. Yhdysvallat ovat run-
saan kolmanneksen osuudella yhtiön 
suurin markkina-alue, muita merkittäviä 
alueita ovat Eurooppa ja Aasia; erityises-
ti Englanti, Ranska ja Saksa sekä Japani ja 
Etelä-Korea. Neuvottelut jakelijoiden kans-
sa ovat käynnissä myös Latinalaisessa 
Amerikassa.

Eläinten hyvinvointi on lemmikkien omista-
jille tärkeä asia. Uudet teknologiat mahdol-
listavat sairauksien havainnoimisen ajoissa. 
Toisin kuin ihmisten silmänpaineenmittauk-
sessa, TONOVET mahdollistaa glaukoo-
man diagnosoinnin. Glaukooma esiintyy 
erityisesti koirilla usein akuuttina, jolloin tauti 
saattaa olla hyvin kivulias ja sokeutuminen-
kin lähes väistämätöntä. Jos sairaus havai-
taan ajoissa, voidaan lääkityksellä hidastaa 
sokeutumista parhaimmillaan jopa 4-kertai-
sesti (8 kuukaudesta noin 32 kuukauteen).

Maailmanlaajuisesti silmätauteihin erikois-
tuneita eläinlääkäreitä on vain noin runsas 
3 000. Icaren eläintuotteiden tärkeänä ta-
voitteena on tuottaa koulutusmateriaalia ja 
opastaa kumppaneita sekä lisätä yleiseläin-
lääkäreiden tietoisuutta glaukoomasta.

Icaren silmänpainemittareilla 
markkinajohtajuus myös eläinten 
silmänpainemittauksessa 

TONOVET TONOVET
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Ajoissa havaittu  
glaukooma hidastaa  

eläimen sokeutumista 

4
kertaisesti

Joillakin koira rodulla 
ilmenee glaukoomaa 
jopa 5–6 prosentilla.



Uudet tuoteaihiot Uudet tuoteaihiot

Astma on yleisin krooninen  
sairaus lapsilla
Revenio solmi helmikuussa 2015 lisenssisopimuksen keuh-
kotoiminnan pitkäkestoiseen mittaukseen liittyvästä patentoi-
dusta teknologiasta.

Erityisesti pienten lasten astmaoireiden arviointi on hanka-
laa ja perustuu paljolti subjektiiviseen näkemykseen. Laitteella 
mitataan hengityksen virtausprofiilia yöllä lapsen nukkuessa. 
Mittauksilla havaitaan astmalle tyypilliset muutokset hengityk-
sessä, mikä puolestaan auttaa lääkäriä sekä diagnosoinnissa 
että lääkityksen optimoinnissa.

Tampereen teknillinen yliopisto on tutkinut teknologiaa yhteis-
työssä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan ja Tampereen 
yliopistollisen sairaalan kanssa vuodesta 2012 lähtien. Yli 150 
lapsipotilasta on osallistunut viiteen erilliseen tutkimukseen ja 
parhaillaan meneillään olevassa tutkimuksessa seurataan tu-
loksia lääkityksen jälkeen; tulokset ovat erittäin rohkaisevia. 

Revenion tuleva tuote voitti GSK:n ja Mehiläisen sekä britti-
läisen UK Trade and Investment -organisaation järjestämän 

Health Challenge -innovaatiokilpailun elokuussa 2015. 
Palkintopakettiin kuuluu yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi 
pilotointiin tai tutkimukseen liittyen järjestäjien kanssa tai avulla.

Tulevaan tuotteeseen liittyvä viranomaisvaatimukset täyttävä  
kehitysprojekti on käynnissä.

Yli 30 prosenttia kaikista 
uusista syöpätapauksista on 
melanoomaa 
Revenio on lisensoinut ihosyövän seulontoihin ja var-
haiseen tunnistamiseen liittyvän teknologian kaupallis-
tamiseksi ja tuotteistamiseksi. 

Hyperspektrikameralla voidaan havaita varhaisia, sil-
mällä vielä näkymättömiä kasvaimia ja niiden rajoja.
Tämä auttaa entistä tarkemmin määrittämään hoito-
alueen ja mahdollistaa hoidon seurannan, jolloin turhil-
ta lisäleikkauksilta saatetaan välttyä.

Kliinisiin kokeisiin soveltuvat prototyypit valmistui-
vat vuoden 2015 lopussa. Revenion tavoitteena on 
lanseerata iholääkäreille helppokäyttöinen ja liikutel-
tava seulontalaite ihosyöpien ja niiden esiasteiden 
tunnistamiseen.

Hyperspektrikamera näkee luomen alle ja pystyy osoit-
tamaan, kuinka syvältä ja millä laajuudella ihoa pitää 
poistaa, jotta kasvain saadaan kokonaan pois ja välty-
tään uusintaleikkaukselta. Hyperspektrikamerasta val-
mistui vuoden 2015 lopussa kolme prototyyppiä.

Astmaa sairastaa maailmassa yli 
300 miljoonaa ihmistä. Erityisen 
hankalaa astman diagnosointi on 
lapsilla. Joka viidennellä lapsel-
la esiintyy astman oireita ja jopa 
joka kymmenennellä diagnosoi-
daan astma.

Ihosyövät ja niiden esiasteet li-
sääntyvät voimakkaasti ympäri 
maailmaa. Erilaisten ihomuutos-
ten taustalla on jatkuvasti kas-
vava altistuminen UV-säteilylle. 
Vuosittain todetaan noin kolme 
miljoonaa ihosyöpätapausta.
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Myyntilupahakemus 
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Sijoittajille

Yhtiökokous
Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 
15.3.2016, osoitteessa Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 
00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja 
äänestyslippujen jako alkaa kello 15.30.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 
on viimeistään 3.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear 
Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Yhtiön vuosikertomus on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoit-
teessa www.revenio.fi viikolla 8/2016.
Lisätietoja yhtiökokouksesta osoitteessa  
www.reveniogroup.fi/fi/varsinainen-yhtiokokous-2016/

Osingonmaksu
Revenio Group Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokouksel-
le, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.3.2016 ja osingon maksu-
päivä on 24.3.2016 mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään.

Osakerekisteri
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan yhteystiedoissa mah-
dollisesti tapahtuneet muutokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa 
heillä on arvo-osuustili.

Taloudelliset katsaukset
Revenio Group Oyj julkaisee vuonna 2016 tulostiedot suomeksi ja 
englanniksi seuraavasti:
• Osavuosikatsaus 3 kk: 25.4.2016
• Osavuosikatsaus 6 kk: 8.8.2016
• Osavuosikatsaus 9 kk: 31.10.2016

Arvopaperimarkkinalain 26.11.2015 voimaantulleen muutoksen 
seurauksena Revenio julkaisee 1-3/2016 ja 1-9/2016 osavuosi-
katsausten selostusosat aiempaa tiivistetymmässä muodossa. 
Taulukko-osat raportoidaan aiemman käytännön mukaisina.

Revenio sijoituskohteena
Revenio edustaa suomalaista terveysteknologia-alan osaamista 
kansainvälisillä markkinoilla. Parannamme suomalaisella teknolo-
gialla ihmisten elämänlaatua ja elinajan ennustetta ympäri maail-
man. Terveydenhuollon megatrendit kuten väestön ikääntyminen 
ja maailmanlaajuinen tarve kustannussäästöihin tukevat kasvuta-
voitteitamme. Meillä on vahva näyttö liikevaihtomme kasvusta ja 
hyvästä kannattavuudesta. Liikevoittomarginaalimme on erinomai-
nen. Noin 56 prosenttia osakkeistamme on kotitalouksien omis-
tuksessa ja osakkeen vaihto on vilkasta. Tavoitteenamme on myös 
muistaa osakkeenomistajiamme ja perinteisesti osingonmaksu- 
kykymme on ollut hyvä.

Sijoittajasuhteiden periaatteet
Revenio on sitoutunut aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaik-
kien sidosryhmiensä kanssa. Yhtiön viestintä perustuu tosiasioihin 
ja läpinäkyvyyteen. Se on järjestelmällistä, rehellistä, tasapuolista ja 
ajantasaista. Pyrkimyksenä on antaa totuudenmukainen kuva yh-
tiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja 
taloudellisesta suorituskyvystä.

Revenion verkkosivusto www.revenio.fi sekä pörssitiedotteet ovat 
tärkein yhtiön toimintaa ja taloutta koskevien tietojen julkaisukana-
va. Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet verkkosivus-
ton tarjoamien tietojen käyttöön.

Revenion viestinnän periaatteet ja kaikki keskeiset tiedonväli-
tyskanavat on kirjattu erilliseen yhtiön hallituksen hyväksymään 
tiedonantopolitiikka-dokumenttiin.

Sijoittajaviestinnästä vastaa Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja. 

www.revenio.fi

Tietoja sijoittajille
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Ari Kohonen
Ari Kohonen toimii Gerako Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana. Tätä ennen hän on toi-
minut mm. Nordeassa vuosina 1983–2003 
useissa kansainvälisen pankki- ja inves-
tointipankkitoiminnan tehtävissä ja tämän 
jälkeen Tekla Oyj:n toimitusjohtajana vuo-
sina 2004–2013. Revenion hallituksessa 
Kohonen on ollut 21.3.2013 lähtien.

Pekka Rönkä
DI Pekka Rönkä on toiminut terveystek-
nologiasegmentissä mm. HLD Healthy 
Life Devices Oy:n sekä Magnasense 
Technologies Oy:n hallituksen puheenjoh-
tajana sekä Thermo Fisher Scientificissä 
varatoimitusjohtajana sekä liiketoimintajoh-
tajana vuosien 1999–2012 välisenä aika-
na. Revenion hallituksessa Rönkä on ollut 
20.3.2014 lähtien.

Pekka Tammela
KTM, KHT Pekka Tammela toimii part-
nerina P J Maa Partners Oy:ssä. Hän on 
toiminut erilaisissa yritysjohtotehtävis-
sä vuosina 1999–2006, mm. talousjohta-
jana Solteq Oyj:ssä ja Panostaja Oyj:ssä 
sekä Senior Manager:ina KPMG:ssä ja 
PricewaterhouseCoopers:ssa. Revenion 
hallituksessa Tammela on ollut 3.4.2007 
lähtien.

Rolf Fryckman
Optikko Rolf Fryckman on hallituksen pu-
heenjohtaja ja osakas Eyemaker's Finland 
Oy:ssä ja toimii sen osakasyhtiöiden johto-
tehtävissä. Vuodesta 2000 hän on toiminut 
terveysteknologian startup-yhtiöissä sekä 
erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtä-
vissä. Revenion hallituksessa Fryckman on 
ollut 8.4.2010 lähtien.

Kyösti Kakkonen
Kyösti Kakkonen on Tokmanni-konsernin 
perustaja ja on toiminut konsernin toimi-
tusjohtajana 20 vuoden ajan aina vuoteen 
2009 saakka. Nykyisin Kakkonen toimii toi-
mitusjohtajana tai hallituksen puheenjoh-
tajana lukuisissa omistamissaan yhtiöissä, 
mm. Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ssä, 
K2 Invest Oy:ssä sekä Kakkonen-Yhtiöt 
Oy:ssä. Revenion hallituksessa Kakkonen 
on ollut 20.3.2014 lähtien.

Olli-Pekka Salovaara
KTM Olli-Pekka Salovaara on toiminut 
Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana 
syyskuusta 2007 alkaen. Salovaara on ni-
mitetty 1.12.2012 myös toimialajohtajaksi 
Revenio Terveysteknologia -segmenttiin.

Timo Hildén
KTM Timo Hildén toimii sekä Icare Finland 
Oy:n että Revenio Research Oy:n toimi-
tusjohtajana. Hildén on toiminut Revenio-
konsernin johtoryhmässä 22.5.2014 alkaen.

Robin Pulkkinen
KTM Robin Pulkkinen toimii Revenio-kon-
sernin talousjohtajana. Revenio-konsernin 
johtoryhmään Pulkkinen on nimitetty 
6.8.2015 alkaen.

Ari Kukkonen
Ari Kukkonen toimii Revenio Research Oy:n 
tutkimus- ja tuotekehitysjohtajana. Revenio-
konsernin johtoryhmään Kukkonen nimitet-
tiin 6.8.2015 alkaen.

Tomi Karvo
Tomi Karvo on Icare Finland Oy:n myynti- 
ja markkinointijohtaja. Revenio-konsernin 
johtoryhmään Karvo nimitettiin 6.8.2015 
alkaen.

Tiina Olkkonen 
Tiina Olkkonen (ei kuvassa) osallistuu johto-
ryhmän työskentelyyn viestinnän ulkopuoli-
sena asiantuntijana.

Laajempaa tietoa johtoryhmästä www.reveniogroup.fi/fi/johtoryhma

Hallitus Johtoryhmä
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Hallituksen 
toimintakertomus  
1.1.–31.12.2015
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toi-
miva suomalainen terveysteknologiakonser-
ni, jonka maailmanlaajuinen menestys pe-
rustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen 
mittausteknologiaan. Revenio-konserniin 
kuuluvat emoyhtiön lisäksi Icare Finland Oy, 
Research Oy, Icare Inc. sekä 53 %:sesti 
omistettu Oscare Medical Oy. 

Revenion liiketoimintojen yhteisenä ni-
mittäjänä on seulonta, seuranta ja maa-
ilmanlaajuinen tarve terveydenhuollon 
kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon kautta. Revenio tavoit-
telee terveysteknologiassa voimakasta 
kasvua. Revenion tavoitteena on kehittää 
entistä tehokkaampia ja helposti käyttöön-
otettavia menetelmiä tunnistaa kansanter-
veydellisesti merkittäviä sairauksia jo niiden 
alkuvaiheessa. 

Revenion seulontateknologioiden fokukses-
sa ovat glaukooman, osteoporoosin, ihosyö-
vän ja astman tunnistaminen ja niiden hoito-
prosessin aikainen mittaaminen.

Toimintaympäristö ja 
liiketoiminnan kehitys

Revenio Terveysteknologia

Revenio Terveysteknologia -segmentin 
muodostavat Icare Finland Oy, tutkimus- 
ja kehityshankkeisiin keskittyvä Revenio 
Research Oy sekä tytäryhtiö (53 %) Oscare 
Medical Oy.

Revenion tavoitteena on ottaa vahva roo-
li terveysteknologiaan liittyvien potilasläh-
töisten seulontojen globaalina kärkiyhtiönä. 
Ennaltaehkäisevässä ja kustannustehokkuu-
teen pyrkivässä terveydenhuollossa seulon-
tojen merkitys kasvaa ikääntyvän väestön 
ja entistä niukempien kansallisten resurssi-
en myötä. Tarvitaan innovaatioita, jotka ovat 
helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaasti 
käyttöönotettavia ympäri maailman.

Revenion tavoitteena on kehittää entistä te-
hokkaampia teknologioita tunnistamaan kan-
santerveydellisesti merkittäviä sairauksia jo 
niiden alkuvaiheessa. Revenion lähivuosien 
fokus on glaukooman, osteoporoosin, iho-
syövän sekä astman tunnistaminen ja niiden 
hoitoprosessin aikainen mittaaminen.

Revenio Terveysteknologia -segmentin vuo-
si 2015 oli vahva. Konsernin kasvun veturi-
na toimii Icare, jonka vahva markkina-asema 
silmänpaineen mittauksen kärkiyhtiönä vah-
vistui edelleen. 

Revenio Terveysteknologia -segmentin lii-
kevaihto tammi-joulukuussa oli 20,3 (16,0) 
miljoonaa euroa ja se kasvoi 26,3 % edel-
lisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli 7,4 (5,4) 
miljoonaa euroa, kasvua 37,6 %.

Revenio Terveysteknologia -segmentin liike-
vaihto loka-joulukuussa oli 5,5 (5,0) miljoo-
naa euroa ja se kasvoi 10,4 % edellisvuo-
teen verrattuna. Liiketulos vastaavalta ajalta 
oli 1,8 (1,6) miljoonaa euroa, kasvua 13,4 %.

Icare Finland Oy
Icaren liiketoiminnan kehitys tammi-joulu-
kuussa 2015 oli erinomainen. Vuoden 2015 
toinen ja kolmas neljännes olivat Icaren 
historian vahvimmat. Myynti kasvoi tam-
mi-joulukuussa kaikilla keskeisillä mark-
kina-alueilla, ollen 26,3 % edellisvuoden 
vastaavaa ajankohtaa suurempi. Joulukuu 
oli myynnillisesti yhtiön historian vahvin. 
Katsauskaudella myynti Iso-Britanniaan, 
Espanjaan, Ruotsiin ja Intiaan oli hyvällä ta-
solla. Vahvin markkina-alue oli Yhdysvallat, 
jossa ennätysmyyntiä vauhditti senaatin yl-
lättäen joulukuun lopulla tekemä päätös ter-
veydenhuoltoon liittyvien laitteiden lisäve-
rohuojennuksesta (section 179). Vastaava 
verohuojennus toteutettiin myös vuoden 
2014 joulukuussa.

Anturimyynti oli 5,1 (3,7) miljoonaa euroa, 
kasvua 35 % edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Myynnin tasainen 
kasvu kertoo käytössä olevan laitekannan 
aktiivisesta käytöstä. Anturimyynnin osuu-
den arvioidaan kasvavan tulevien vuosien ai-
kana jopa 25–30 %:iin Icaren liikevaihdosta.

Asiantuntijalääkäreiden kiinnostus Icare 
HOME -silmänpainemittariin on ollut suur-
ta. Jatkuvasta ympärivuorokautisesta 24/7 
silmänpaineenmittauksesta on julkaistu yli 
200 tutkimusta, mikä kertoo asiantuntijalää-
käreiden suuresta kiinnostuksesta asiaan. 
Icaren HOME -silmänpainemittarilla luodaan 
uusia hoitokäytäntöjä, joissa silmänpaine-
tautia sairastavaa potilasta hoitava lääkä-
ri voi lainata laitteen potilaalle kotiin ympäri 
vuorokauden tapahtuvia seurantamittauksia 
varten. Näin kerättävä silmänpaineen vuo-
rokautiseen vaihteluun perustuva tieto aut-
taa lääkäriä tekemään oikeita hoitopäätök-
siä. Korvattavuutta tuotteen käytöstä ei ole 
vielä keskeisillä markkinoilla hidastuttaen 

jossakin määrin laitteen myyntiä, joka jäi 
edellisvuoden tasolle.

Icare HOME -silmänpainemittarin myyntilu-
pahakemus Yhdysvaltojen lääkelupaviran-
omaiselle FDA:lle jätettiin syyskuun alussa. 
FDA lähetti prosessin mahdollistaman ajan 
puitteissa 5.11. yhtiölle lisäkysymyksiä ha-
kemukseen liittyen. Myyntilupaprosessiin 
liittyy keskeisesti dialogi osapuolten välillä. 
Icare sai marraskuussa FDA:lta kysymyslis-
tan, johon yhtiö on vastannut katsauskauden 
jälkeen helmikuussa 2016. Revenio ei pys-
ty tarkasti ennustamaan milloin päätös saa-
daan FDA:lta, mutta yhtiö varautuu myyntilu-
van saamiseen vuoden 2016 aikana.

Katsauskaudella joulukuussa kerrottiin uuden 
sukupolven silmänpainemittarin Icare ic100:n 
lanseeraamisesta Euroopan markkinoille. 
Laite korvaa vaiheittain vuonna 2003 markki-
noille tuodun Icare TA01i-silmänpainemittarin. 
Tuotesukupolven vaihtuessa korvauslaite-
myynnin odotetaan käynnistyvän vaiheit-
tain. Icaren silmänpainemittareita on myyty 
vuodesta 2003 lähtien noin 50.000 kappa-
letta. Icare ic100-silmänpainemittari on jo 
saanut CE-merkinnän Eurooppaan ja sitä-
kautta myyntiluvan kaikkiin EU-maihin. Yhtiö 
on lisännyt myynti- ja markkinointiorgani-
saation henkilöstövahvuutta vastaamaan 
uuden tuotesukupolven myynnin käynnis-
tämistä. Myyntilupahakemus Icare ic100 -sil-
mänpainemittarille Yhdysvaltoihin jätettiin 
joulukuun 2015 lopulla. Siihen on saatu muu-
tama täsmentävä lisäkysymys, joihin vastat-
tiin helmikuun 2016 alkupuolella. Yhtiö uskoo 
saavansa myyntiluvan Icare ic100 -silmänpai-
nemittarille vuoden 2016 aikana.

Uuden tuotesukupolven Icare ic100:n 
lanseeraus Euroopan markkinoille vai-
kutti edellisen sukupolven Icare TA01-
silmänpainemittarin myyntiin odotetusti 
Euroopassa, kun jakelijat valmistautuivat 
uuden tuotesukupolven lanseeraukseen 
pienentämällä varastojaan. Icare TA01:n 
myynnin kasvu sen sijaan oli vahvaa uusil-
la markkinoilla kuten Kiinassa, Intiassa ja 
Meksikossa. Yhtiön näkemyksen mukaan 
Icare TA01:n myynti tulee jatkumaan vielä 
vuosia, erityisesti kehittyvissä maissa. Yhtiön 
näkemyksen mukaan Icare TA01:n vaihtami-
nen uuden sukupolven Icare ic100-silmän-
painemittariin on tarveperusteinen.

Icare vahvisti vuoden 2015 aikana orga-
nisaatiotaan määrätietoisesti. Elokuussa 
tehtävissään aloittivat uusi myynti- ja 
markkinointijohtaja sekä uusi tuotekehitys-
johtaja. Icaren aiempi tuotekehitysjohtaja 

Sisällysluettelo

Toimintakertomus  
ja tilinpäätös 2015

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös
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siirtyi Revenio Research Oy:n tuotekehi-
tysjohtajaksi. Lisäksi lokakuussa nimitet-
tiin tuotemarkkinointipäällikkö sekä Aasian 
aluejohtaja ja marraskuussa Kiinan myyn-
tipäällikkö. Icaren organisaatiota vahvistet-
tiin myös Yhdysvalloissa. Vuoden viimeisen 
neljänneksen aikana uusia henkilöresursseja 
palkattiin sekä keskeisille myyntialueille et-
tä tärkeimpien tuotteiden tuotepäällikkö-teh-
täviin ja tutkimuksen ja tuotekehityksen 
testaustehtäviin. 

Revenio Research Oy
Revenio perusti joulukuussa 2014 tytäryh-
tiö Revenio Research Oy:n hallinnoimaan 
Revenio-konsernin uusien aihioiden tutki-
mus- ja kehityshankkeita. Revenio Research 
Oy keskittyy terveysteknologiaan liittyviin tut-
kimus- ja kehityshankkeisiin, joiden tavoit-
teena on löytää ja kaupallistaa uusia terve-
ysteknologiaan liittyviä tuotteita. Hankkeiden 
yhteisenä nimittäjänä on seulonta, seuranta 
ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuol-
lon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän 
terveydenhuollon kautta. Yhtiön tavoitteena 
on rakentaa näistä uusista avauksista kas-
vupolkuja Revenio-konsernin nykytuotteiden 
rinnalle.

Ihosyöpä
Katsauskauden alussa tammikuussa 
Revenio kertoi ihosyövän tunnistamiseen 
liittyvän teknologian lisensoinnista. 

Ihosyövän diagnosointiin tarkoitetun laitteen 
ensimmäinen prototyyppi on ollut kliinises-
sä koekäytössä Päijät-Hämeen keskussai-
raalan ihotautiosastolla vuosina 2013-2014 
ja sillä on mitattu tänä aikana yli 100 potilas-
ta. Tulokset olleet hyvin rohkaisevia; laitteella 
on selkeästi suurempi kuvausala ja tarkkuus 
kuin markkinoilla jo olevilla laitteilla. Kliinisten 
kokeiden kautta saatuun palautteeseen pe-
rustuva kolmen prototyypin sarja valmistui ai-
kataulussaan vuoden lopulla. Prototyypit siir-
tyvät seuraavaksi kliinisiin mittauksiin. 

Astma
Revenio solmi helmikuussa 2015 lisens-
sisopimuksen keuhkotoiminnan pitkäkestoi-
seen mittaukseen liittyvästä patentoidusta 
teknologiasta.

Sopimuksen myötä Revenio voi yksinoike-
udella kehittää ja kaupallistaa keksintöön 
pohjautuvia astmaoireiden selvittelyyn ja 
astman seurantaan sekä hoitoon liittyviä 
tuotteita. Lisensointi on kustannustehokas 
ja nopea tapa rakentaa tulevaisuuden kas-
vuedellytyksiä Revenio-konsernille.

Erityisesti pienten lasten astmaoireiden ar-
viointi on hankalaa ja perustuu paljolti sub-
jektiiviseen näkemykseen. 

Tampereen teknillinen yliopisto on tutkinut 
Revenion lisensoimaa teknologiaa yhteis-
työssä Helsingin yliopistollisen keskussai-
raalan ja Tampereen yliopistollisen sairaa-
lan kanssa vuodesta 2012 lähtien. Yli 150 
lapsipotilasta osallistunut viiteen erilliseen 
tutkimukseen ja parhaillaan meneillään ole-
vassa tutkimuksessa seurataan tuloksia lää-
kityksen jälkeen; tulokset ovat erittäin roh-
kaisevia. Laitteella mitataan hengityksen 
virtausprofiilia ja mittaus tehdään yöllä lap-
sen nukkuessa. Mittauksilla havaitaan ast-
malle tyypilliset muutokset hengityksessä, 
mikä puolestaan auttaa lääkäriä sekä diag-
nosoinnissa että lääkityksen optimoinnissa. 

Revenion tuleva tuote voitti GSK:n ja 
Mehiläisen sekä brittiläisen UK Trade and 
Investment -organisaation järjestämän 
Health Challenge -innovaatiokilpailun elo-
kuussa 2015. Palkintopakettiin kuuluu yh-
teistyömahdollisuuksia esimerkiksi pilo-
tointiin tai tutkimukseen liittyen järjestäjien 
kanssa tai avulla.

Tulevaan tuotteeseen liittyvä viranomais-
vaatimukset täyttävä kehitysprojekti on 
käynnissä.

Oscare Medical Oy
Oscare Medical Oy on Revenio-konsernin 
53 %:sti omistama tytäryhtiö. Oscare Me-
dicalin pienikokoisella ja kevyellä OsCare 
Sono®-mittalaitteella voidaan mitata luun lu-
juutta ja tunnistaa henkilöt, joilla on kohon-
nut osteoporoosin riski. Laite ei haasta alan 
standardina pidettyä ns. DXA-mittausme-
netelmää vaan toimii tehokkaana seulonta-
mentetelmänä sille. Oscare Medicalin mit-
tausmenetelmälle ja -laitteelle on myönnetty 
patentti Japanissa ja Kiinassa.

Vuonna 2015 laajennettiin määrätietoises-
ti Oscare Medicalin jakelijaverkostoa. So-
pimuksia uusien jakelijoiden kanssa sol-
mittiin Puolassa, Italiassa, Lähi-Idässä, 
UK:ssa, Ruotsissa ja Norjassa. Jakelijaneu-
vottelut ovat käynnissä Saksassa, Sveitsis-
sä, Espanjassa, Portugalissa, Irlannissa ja 
Turkissa.

Erityisesti apteekit ovat vastaanottaneet 
hyvin helpon ja luotettavan tavan mitata 
luunlujuutta. OsCare Sono® tarjoaa aptee-
keille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimin-
taansa tarjoamalla asiakkaita kiinnostavaa 
mittauspalvelua.

Geneven yliopistossa käynnistettiin profes-
sori Ferrarin johdolla 250 potilaan tutkimus, 
jossa verrataan OsCare Sono® -luunlujuus-
mittarin antamia mittaustuloksia DXA:lla ja 
HR-pQCT-laitteella käsivarresta saatuihin 
mittaustuloksiin (DXA= Dual Energy X-ray, 
HR-pQCT= High Resolution Peripheral 
Quantitative Computed Tomography). 
Tähän mennessä 105 potilaalla tehtyjen 
mittausten perusteella voidaan todeta, että 
OsCare Sono® -luunlujuusmittarin antamat 
tulokset ovat toistettavia ja mittaajasta riip-
pumattomia ja että tulokset korreloivat hyvin 
vertailumenetelmillä tehtyihin luunlujuusmit-
tauksiin. Mittaustulokset vahvistavat aiem-
mista tutkimuksista saatuja tuloksia.

Liikevaihto ja segmenttien kate 1-12/2015 ja 1-12/2014, jatkuvat toiminnot:

Terveysteknologia Emoyhtiö Konserni

Liikevaihto 2015 20,3 0,0 20,3
Liikevaihto 2014 16,0 0,0 16,0

Muutos (%) 26 0 26
    
Segmentin liiketulos 2015 7,4 -1,6 5,8
Segmentin liiketulos 2014 5,4 -0,9 4,4

Muutos (%) 38 -71 31

Liikevaihto ja taloudellinen 
tulos
Revenio-konsernin jatkuvien toimintojen liike-
vaihto 1.1.–31.12.2015 oli 20,3 (16,0) miljoonaa 
euroa. Liikevaihdon kasvu oli 26,3 %. Tulos en-
nen veroja oli 5,9 (4,7) miljoonaa euroa eli 29,2 
(29,1) % liikevaihdosta, kasvua 26,7 %. 

Konsernin liiketulos tammi–joulukuussa 2015 
oli 5,8 (4,4) miljoonaa euroa, kasvua 30,5 %.

Laimentamaton osakekohtainen tulos (jat-
kuvista toiminnoista) oli 0,61 (0,47) euroa ja 
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekoh-
tainen tulos oli 0,61 (0,47) euroa. Oma pää-
oma / osake oli 1,96 (1,52) euroa. Tilikauden 
jatkuvien ja lopetettujen toimintojen osake-
kohtainen tulos laimennusvaikutuksella oi-
kaistuna oli 0,85 (-0,09) euroa.

Revenio-konsernin loka-marraskuun 2015 
liikevaihto oli 5,5 (5,0) miljoonaa euroa, kas-
vua 10,4 %. Tulos ennen veroja oli 1,3 (1,4) 
miljoonaa euroa eli 23,0 (28,0) % liikevaih-
dosta, laskua 9,1 %. 

Revenio Terveysteknologia -segmentin lii-
kevaihto tammi–joulukuussa 2015 kasvoi 
26,3 %. Konsernin jatkuvien toimintojen lii-
kevaihto katsauskaudella nousi 26,3 % edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattu-
na, ollen 20,3 (16,0) miljoonaa euroa. 

Revenio Terveysteknologia -segmentin liike-
tulos tammi–joulukuussa 2015 oli 7,4 (5,4) 
miljoonaa euroa, kasvua 37,6 % edellisvuo-
den vastaavasta. Liiketuloksen kasvuun vai-
kuttivat erityisesti USA:n vahva kysyntä sekä 
dollaripohjainen myynti.

Valuuttakurssien muutoksilla oli vuoden 
2015 aikana positiivinen vaikutus konsernin 
liikevaihdon ja -tuloksen kasvuun. Vuoden 
2015 aikana dollarikurssi suhteessa eu-
roon vahvistui lähes 20 % edellisen vuo-
den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
Vuoden 2015 liikevaihdosta 45 % muodostui 
Yhdysvaltain dollarimääräisestä myynnistä. 

Näin ollen vuoden 2015 liikevaihdon kasvus-
ta lähes 9 % oli seurausta valuuttakurssien 
muutoksesta.

Tase, rahoitus ja 
investoinnit 
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2015 
oli 18,4 (19,3) miljoonaa euroa. Konsernin 
oma pääoma oli 15,0 (12,1) miljoonaa euroa. 
Konsernin korollinen nettovelka oli katsaus-
kauden lopussa -7,1 (-2,7) miljoonaa euroa 
ja nettovelkaantumisaste oli -48,3 (-22,4) %. 
Konsernin omavaraisuusaste oli 81,6 (62,4) 
%. Konsernin likvidit varat katsauskauden 
päättyessä 31.12.2015 olivat 8,3 (4,1) miljoo-
naa euroa. Konsernin korolliset velat olivat 0,9 
(1,4) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. 
Huolimatta panostuksista Terveysteknologia-
segmentin tulevaisuuden kasvuun, konsernin 

rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaa-
na. Liikearvon määrä taseessa 31.12.2015 oli 
1,1 (1,1) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,9 (3,6) mil-
joonaa euroa. Konsernin investoinnit ai-
neellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuus-
hyödykkeisiin olivat 1,5 (1,2) miljoonaa 
euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin 
tuotekehitykseen. 

Konsernirakenne

Revenio Group -konsernin muodostivat tili-
kauden päättyessä emoyhtiö Revenio Group 
Oyj ja sen kokonaan omistamat liiketoimin-
taa harjoittavat tytäryhtiöt Icare Finland Oy, 
Icare Inc. ja Revenio Research Oy. Kauhajoen 
Sisälogistiikka Oy on konserniraportoinnissa 
luokiteltu lopetettuihin toimintoihin. Konserniin 
kuuluu 53 %:sti omistettuna tytäryhtiönä 
Oscare Medical Oy ja 100 %:sti omistettuna 
toimimaton yhtiö Done Medical Oy.

Henkilöstö 

Konsernin jatkuvien toimintojen palvelukses-
sa oli katsauskaudella keskimäärin 37 (28) 

henkilöä. Tilikauden lopun henkilöstömäärä 
oli 40 (27).

Revenio Group Oyj:n talousjohtajaksi ja joh-
toryhmän jäseneksi nimitettiin kesäkuussa 
15.7.2015 alkaen KTM Robin Pulkkinen. 
Pulkkinen raportoi Revenio-konsernin toi-
mitusjohtaja Olli-Pekka Salovaaralle.

Revenio vahvisti johtoryhmäänsä elokuus-
sa. Revenio-konsernin johtoryhmään kuulu-
vat 6.8.2015 alkaen konsernin toimitusjoh-
taja Olli-Pekka Salovaara (pj), Icare Finland 
Oy:n toimitusjohtaja Timo Hilden, Revenio-
konsernin talousjohtaja Robin Pulkkinen 
sekä uusina jäseninä Icare Finland Oy:n 
myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, 
Revenio Research Oy:n tutkimus- ja tuo-
tekehitysjohtaja Ari Kukkonen sekä vies-
tinnän ulkopuolisena asiantuntijana Tiina 
Olkkonen.

Johto

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja on Olli-
Pekka Salovaara. Johtoryhmän muodosta-
vat toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, 
Icare Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo 
Hildén, talousjohtaja Robin Pulkkinen, Icare 
Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohta-
ja Tomi Karvo, Revenio Research Oy:n tut-
kimus- ja kehitysjohtaja Ari Kukkonen se-
kä viestinnän ulkopuolisena asiantuntijana 
Tiina Olkkonen.

Konsernin tytäryhtiöiden toimitusjohta-
ja on Timo Hildén (Icare Finland, Revenio 
Research). Lopetettuihin toimintoihin luo-
kitellun Kauhajoen Sisälogistiikan toimitus-
johtajana toimii Olli-Pekka Salovaara.

Osakkeet, osakepääoma ja 
johdon omistus 
Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu 
ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 
31.12.2015 oli 5.314.918,72 euroa ja osak-
keiden lukumäärä 7.946.428 kappaletta.

Osakemäärä korottui katsauskaudella yh-
teensä 14.350 kappaleella vuoden 2007 
optio-ohjelmien perusteella tehtyjen osa-
kemerkintöjen johdosta. Merkintöjä teh-
tiin 0 kappaletta optio-oikeuksilla 2007A, 
0 kappaletta optio-oikeuksilla 2007B ja 
14.350 kappaletta optio-oikeuksilla 2007C. 
Merkintäaika optio-oikeuksilla 2007A päät-
tyi 1.5.2013 ja merkintäaika optio-oikeuksil-
la 2007B päättyi 1.11.2014. Ulkona olevil-
la optio-oikeuksilla 2007C voidaan merkitä 
vielä yhteensä enintään 32.980 osaket-
ta merkintäajan päättymiseen 1.5.2016 
mennessä.

Henkilöstön määrä segmenteittäin  
keskimäärin katsauskauden aikana:

31.12.2015 31.12.2014 Muutos
Revenio Terveysteknologia 32 23 9
Emoyhtiö 5 5 0
Yhteensä 37 28 9

Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,7 (2,1) miljoonaa euroa jatkuvis-
ta toiminnoista.

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös
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Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osak-
keilla on samanlainen äänioikeus sekä oi-
keus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen 
jäsenten ja toimitusjohtajan sekä hei-
dän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 
31.12.2015 oli 15,5 % eli 1.228.945 osaket-
ta ja optio-oikeuksista 4,0 %.

Muutokset 
osakkeenomistuksessa 
Katsauskaudella, 8.5.2015 Revenio sai il-
moituksen omistusosuuden muuttumisesta, 
jonka mukaisesti Jyri Merivirran omistus-
osuus Revenio Group Oyj:n osake- ja ääni-
määrästä laski alle yhden kymmenesosan 
(1/10). Samalla Kyösti Kakkosen hallinnoi-
masta Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä tuli 
Revenion suurin osakkeenomistaja.

Samana päivänä Revenio sai ilmoituksen 
omistusosuuden muuttumisesta, jonka mu-
kaisesti Evli Pankki Oyj:n omistusosuus 
Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimää-
rästä on noussut yli yhden kahdeskymme-
nesosan (1/20).

Omien osakkeiden 
hankinta 
Yhtiö ei hankkinut tilikauden aikana omia 
osakkeitaan. Aiemmilla tilikausilla hanki-
tuista yhtiön hallussa tilikauden alkaessa 
olleesta 2.701 osakkeesta 2.147 kappalet-
ta käytettiin yhtiökokouksen 19.3.2015 pää-
töksen mukaisten hallituspalkkioiden mak-
suun. Hallituksen jäsenet Rolf Fryckman, 
Ari Kohonen, Kyösti Kakkonen sekä Pekka 
Rönkä saivat jokainen hallituspalkkiona 358 
osaketta. Hallituksen puheenjohtaja Pekka 
Tammela sai hallituspalkkiona 715 osaket-
ta. Tilikauden päättyessä yhtiön hallussa oli 
554 yhtiön omaa osaketta.

Voimassa olevat optio-
ohjelmat 
Yhtiöllä on vuonna 2007 alkanut optio-oh-
jelma. Revenio Group Oyj:n hallitus päät-
ti 23.11.2007 varsinaisen yhtiökokouksen 
3.4.2007 myöntämien osakeantivaltuuk-
sien nojalla optiojärjestelmästä, johon kuu-
luu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. 
Kymmenen optio-oikeutta oikeuttaa mer-
kitsemään yhden Revenio Group Oyj:n 
osakkeen. Ulkona olevien optio-oikeuksien 
perusteella vielä merkittävissä olevien osak-
keiden osuus on 31.12.2015 osakemääräl-
lä enintään 0,4 % yhtiön osakkeista ja ää-
nistä, kun optio-oikeuksilla merkityt uudet 
osakkeet on rekisteröity. Optio-oikeuksilla 

merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat 
osinkoon merkintävuodesta lähtien. 

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan 
A (1.684.365 kappaletta), B (1.000.000 
kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). 
Sarjojen A ja B merkintäaika on päättynyt 
ennen katsauskauden alkua. Sarjalla C 
voi merkitä osakkeita 1.5.2012-1.5.2016. 
Osakkeen merkintähinta on osakkeen pai-
notettu keskikurssi 1.30.11.2010 kerrottu-
na kymmenellä (1,24 euroa optio-oikeus C). 

Revenio Group Oyj:n hallitus päät-
ti 10.8.2015 varsinaisen yhtiökokouksen 
19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuk-
sien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, jo-
hon kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. 
Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 
yhden osakkeen. Optio-oikeudet jaetaan 
hallituksen päättämällä tavalla Revenio-
konsernin palveluksessa oleville tai palve-
lukseen otettaville avainhenkilöille optioeh-
tojen mukaisesti. 

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan 
A (50.000 kappaletta), B (50.000 kappalet-
ta) ja C (50.000 kappaletta). Osakkeiden 
merkintäaika on optio-oikeudella A 
31.5.2017–31.5.2019, optio-oikeudella B 
31.5.2018–31.5.2020 ja optio-oikeudella 
C 31.5.2019–31.5.2021. Osakkeen mer-
kintähinta on optio-oikeudella A Revenion 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 
Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2015 
lisättynä 15 prosentilla, optio-oikeudella B 
Revenion osakkeen vaihdolla painotettu 
keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9.–
15.10.2016 lisättynä 15 prosentilla ja op-
tio-oikeudella C Revenion osakkeen vaih-
dolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki 
Oy:ssä 1.9.–15.10.2017 lisättynä 15 prosen-
tilla. Katsauskaudella jaettiin A-sarjan optioi-
ta henkilöstölle 41.000 kpl. A-sarjan merkin-
tähinnaksi tuli 26,94 euroa.

Kaupankäynti Nasdaq 
Helsingissä 
Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin 
Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2015 yhteen-
sä 62,3 (38,4) miljoonalla eurolla, mikä vastaa 
2,8 (2,7) miljoonaa osaketta ja 35,5 (33,7) % 
osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupan-
tekokurssi oli 34,90 (17,20) euroa ja alin 14,33 
(11,32) euroa. Katsauskauden lopun päätös-
kurssi oli 28,61 (14,55) euroa ja katsauskau-
den keskikurssi 22,06 (14,38) euroa. Revenio 
Group Oyj:n markkina-arvo 31.12.2015 oli 
227,3 (115,4) miljoonaa euroa.

Arvio toiminnan 
merkittävistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä
Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin 
ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, 
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.

Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toi-
mialoilla vallitseva kilpailu, uusien kilpailevi-
en hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden 
toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa kilpai-
lutilanteeseen. Strategisen riskin muodos-
taa myös onnistuminen tutkimus- ja tuote-
kehitystoiminnassa ja siten tuotevalikoiman 
kilpailukyvyn säilyminen. Konsernin toimi-
aloilla, jotka strategian mukaisesti vaativat 
erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avain-
henkilöosaamisen pysyvyyteen ja kehittymi-
seen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihank-
kija- ja toimittajaverkoston toimintakyvystä.
Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot 
ja terveysteknologiaan liittyvien kehitysai-
hioiden hankinta. Yritysostojen onnistumi-
nen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoit-
teiden toteutumiseen. Yrityskaupat voivat 
myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.

Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin 
seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päi-
vittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin 
raportoinnin ja vuotuisten strategiapäivitys-
ten yhteydessä.

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien 
asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymi-
seen, jakeluverkoston toimintaan sekä on-
nistumiseen asiakaspohjan ja markkinoi-
den laajentamisessa. Erityisesti Revenio 
Terveysteknologia -segmentissä operatiivi-
sia riskejä liittyy uusille markkinoille laajen-
tumiseen liittyviin tekijöihin, kuten uusien 
eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten 
instrumenttien kaupan myyntilupasäänte-
ly ja tähän liittyvät terveydenhuoltomark-
kinoita koskevat viranomaispäätökset. 
Operatiiviseksi riskiksi voidaan myös luo-
kitella onnistuminen strategian mukaisissa, 
terveysteknologiaan liittyvissä tutkimus- ja 
kehityshankkeissa.

Revenio Terveysteknologia -segmentissä 
lääketieteellisten instrumenttien tuottami-
seen, tuotekehitykseen ja tuotannon oh-
jaukseen liittyvien operatiivisten riskien ar-
vioidaan olevan keskimääräistä suurempia 
toimialan laatuvaatimuksista johtuen.

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. 
Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suo-
jauduttu mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan 

keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoimin-
nalla on kansainväliset vas tuu vakuutukset.

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, kor-
ko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. 
Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä 
on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottova-
kuutus. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksis-
saan kuukausittain ja tarvittaessa useammin 
talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä 
antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoi-
tusriskien hallintaan mm. korko- ja valuutta-
suojauksiin liittyen. Maksuvalmiusriskiin voi-
vat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen 
saatavuus, konsernin luotto- kelpoisuuden 
kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muu-
tokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. 
Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennus-
tein, joiden ennusteperiodi on enimmillään 
12 kuukautta.

Varsinainen yhtiökokous 
ja hallituksen voimassa 
olevat valtuudet 
Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiö-
kokous 19.3.2015 valitsi hallitukseen vii-
si jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi 
uudelleen Rolf Fryckmanin, Ari Kohosen, 
Pekka Röngän, Kyösti Kakkosen ja Pekka 
Tammelan. Hallitus päätti yhtiökokouk-
sen jälkeen pitämässään kokouksessa va-
lita puheenjohtajakseen edelleen Pekka 
Tammelan.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheen-
johtajalle maksetaan palkkiona 36 000 eu-
roa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 
18 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsen-
ten palkkio päätettiin maksaa 40 %:sti yhti-
ön omina osakkeina sekä 60 %:sti rahana.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkas-
tajana valitaan jatkamaan KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuulli-
sena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. 
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio 
kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen eh-
dotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan 
emoyhtiön tilikauden voitto 1.047.421,70 
euroa lisätään edellisten tilikausien voit-
tovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,45 euroa 
osakkeelta.

Yhtiökokous peruutti aiemman 785.047 
oman osakkeen hankkimista koskevan val-
tuutuksen ja valtuutti osakkeiden yhdiste-
lyn tultua hyväksytyksi hallituksen päättä-
mään enintään 793.207 oman osakkeen 

hankkimisesta yhdessä tai useammas-
sa erässä yhtiön vapaaseen omaan pää-
omaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat 
vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävis-
sä olevia varoja. Osakkeita voidaan hank-
kia yhtiön pääomarakenteen kehittämisek-
si, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osake-
pohjaisten kannustinjärjestelmien toteutta-
miseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi 
tai mitätöitäväksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko
a. kaikille osakkeenomistajille osoitetulla 
ostotarjouksella yhtäläisin, hallituksen päät-
tämin ehdoin osakkeenomistajien omista-
mien osakkeiden suhteessa ja hallituksen 
päättämästä samasta hinnasta; tai

b. säännellyllä markkinalla niillä markkina-
paikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa 
käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin 
osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten 
kuin osakkeenomistajien omistamien osak-
keiden suhteessa ja osakkeista maksettava 
vastike perustuu yhtiön osakkeen julkisesti 
noteerattuun markkinahintaan.

Valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään osakkeiden yhdistelyn tultua hy-
väksytyksi enintään 793 207 osakkeen 
antamisesta osakeannilla tai antamalla osa-
keyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkei-
siin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan 
lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useam-
massa erässä.

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdol-
listen yrityskauppojen tai muiden järjestelyi-
den rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhti-
ön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päät-
tämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden 
päättää kaikista osakeannin sekä mainit-
tujen erityisten oikeuksien antamisen eh-
doista, mukaan lukien osakkeiden tai eri-
tyisten oikeuksien saajat ja maksettavan 
vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös 
oikeuden antaa osakkeita osakkeenomista-
jien etuoikeudesta poiketen eli suunnatus-
ti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien 
osakkeiden antamisen että yhtiön hallus-
sa mahdollisesti olevien omien osakkeiden 
luovutuksen.

Valtuutus on voimassa 30.4.2016 saakka. 

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 
20.3.2014 päätetyn valtuutuksen päättää 
osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiöjärjestyksen 
2§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Yhtiön toimialana on terveydenhuoltoon 
ja terveysteknologiaan liittyvien laitteiden, 
tuotteiden, menetelmien ja palveluiden 
kauppa, välittäminen, tutkimus, tuotekehi-
tys, kaupallistaminen ja markkinointi, ter-
veydenhuoltoon liittyvä koulutus, konsul-
tointi sekä asiantuntijapalveluiden myynti 
sekä muu terveydenhuoltoalaan liittyvä tai 
siihen verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi 
toimia konsernin emoyhtiönä ja tuottaa 
hallintopalveluita, harjoittaa myös muuta 
liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiin-
teistöjä ja arvopapereita sekä muita rahoitu-
sinstrumentteja sekä käydä niillä kauppaa. 
Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa 
joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä 
käyttäen. ”

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen jäsenet ovat Rolf Fryckman, Ari 
Kohonen, Pekka Rönkä, Kyösti Kakkonen 
ja Pekka Tammela, joka toimii hallituksen 
puheenjohtajana.

Tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö 
Pricewater houseCoopers Oy, päävastuulli-
sena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana kak-
sikymmentä (20) kertaa. Hallituksen jäsen-
ten keskimääräinen kokouksiin osallistumis-
prosentti oli 97,0 %. Hallituksen jäsenten 
palkkiosta maksettiin yhtiökokouksen pää-
töksen mukaisesti 40 prosenttia yhtiön osak-
keina ja 60 prosenttia rahana. Hallituksen 
jäsenille maksetut rahapalkkiot olivat tilikau-
della yhteensä 108.000 euroa. Lisäksi hal-
lituspalkkiona luovutettiin yhteensä 2.147 
Revenio Group Oyj:n osaketta.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden aika-
na palkkaa yhteensä 295.568,87 euroa

Corporate governance-
suositusten noudattaminen
Revenio Group Oyj noudattaa Helsingin 
Pörssin 1.7.2013 voimaan tullutta sisä-
piiriohjetta ja 1.10.2015 voimaan tullutta 
suositusta listayhtiöiden hallintointi- ja oh-
jausjärjestelmistä. Yhtiön hallintoperiaat-
teet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen 
sijoittajaosiossa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös
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Riita-asiat
Yhtiöllä ei ole meneillään riitoja tai oikeu-
denkäyntejä, joilla olisi hallituksen käsityk-
sen mukaan merkittävää vaikutusta konser-
nin taloudelliseen asemaan.

Ympäristötekijät
Revenio Group Oyj:n liiketoiminnan suorat 
ympäristövaikutukset ovat pieniä.

Tutkimus- ja 
kehitystoiminta
Tilikauden tutkimus-ja tuotekehitysmenot oli-
vat 0,9 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa eu-
roa). Tutkimus-ja kehitysmenoista aktivoitiin 
tilikaudella 0,8 (0,6) miljoonaa euroa.

Tilikauden jälkeiset 
tapahtumat 
Katsauskauden jälkeen helmikuussa 
Revenio tiedotti tytäryhtiönsä Icare Finland 
Oy:n vastanneen marraskuussa 2015 
Yhdysvaltojen lääkelupaviranomaiselta 
FDA:lta saatuihin myyntilupahakemukseen 
liittyneisiin kysymyksiin. Revenio ei pysty 
tarkasti ennustamaan milloin päätös saa-
daan FDA:lta, mutta yhtiö varautuu myynti-
luvan saamiseen vuoden 2016 aikana.

Näkymät vuodelle 2016

Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan
vahvana. Kannattavuuden odotetaan säily-
vän hyvällä tasolla kasvupanostuksista
huolimatta.

Hallituksen esitys 
yhtiökokoukselle
Konsernin tilikauden tulos oli 6.497.206,37 
euroa ja emoyhtiön tulos oli 5.759.744,54 
euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset va-
rat 31.12.2015 olivat 11.205.184,39 euroa. 
Hallitus ehdottaa 15.3.2016 kokoontuvalle 
yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonja-
kokelpoiset varat käytetään siten, että osin-
kona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 
5.562.499,60 euroa tilinpäätöshetken osa-
kemäärällä. Ehdotettava osakekohtainen 
osinko sisältää vuoden 2015 aikana myytyi-
hin liiketoimintoihin liittyviä kertaluonteisia 
eriä, joiden osuus maksettavasta osingos-
ta on 0,15 euroa. Loput voitonjakokelpoi-
sista varoista jätetään omaan pääomaan. 
Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu 
voitonjako ei vaaranna emoyhtiön eikä kon-
sernin maksuvalmiutta.

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös
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Tunnuslukujen laskentakaavat:

Voitto ennen veroja: liikevoitto + rahoitustuotot – rahoituskulut

Oman pääoman tuotto-%: 
100 x

tilikauden voitto
oma pääoma + vähemmistöosuus, keskimäärin vuoden aikana

Sijoitetun pääoman tuotto-%: 
100 x

voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
taseen loppusumma-korottomat velat, keskimäärin vuoden aikana

Omavaraisuusaste-%: 
100 x

taseen oma pääoma + vähemmistöosuus
taseen loppusumma – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste-%: 
100 x

korollinen vieras pääoma – rahavarat
oma pääoma yhteensä

Oma pääoma/osake: osakkeenomistajille kuuluva pääoma
osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Tulos/osake: Tilikauden tulos
osakkeiden lukumääär keskimäärin tilikauden aikana

Osinko tuloksesta-%: osakekohtainen osinko
osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto-%: osakekohtainen osinko
osakekurssi tilinpäätöspäivänä

Hinta/voitto-suhde: osakekurssi tilinpäätöspäivänä
osakekohtainen tulos

Osakkeen keskikurssi: osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto
tilikaudelle vaihdettujen osakkeiden kokonaismäärä

Velkaantumisaste-%: 100 x korolliset nettovelat
oma pääoma yhteensä

Tunnusluvut

1–12/2015
12 kk
IFRS

1–12/2014
12 kk
IFRS

1–12/2013
12 kk
IFRS

1–12/2012
12 kk
IFRS

1–12/2011
12 kk
IFRS

Liikevaihto TEUR 20 250 16 031 13 508 21 563 21 449
Liikevoitto TEUR 5 760 4 413 4 273 4 255 3 340
Liikevoitto % 28,4 27,5 31,6 19,7 15,6
Tulos ennen veroja TEUR 5 903 4 658 4 191 4 683 3 013
Tulos ennen veroja % 29,2 29,1 31,0 21,7 14,0
Tilikauden tulos TEUR 6 497 -694 4 338 -287 3 911
Tilikauden tulos % 32,1 -4,3 32,1 -1,3 18,2
Bruttoinvestoinnit pysyviin 
vastaaviin TEUR 2 273 1 150 913 287 707

Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 11,2 7,2 6,8 1,3 3,3
Tutkimus- ja kehitysmenot TEUR 882 1 020 846 350 360
Tutkimus- ja kehitysmenot % 4,4 6,4 6,3 1,6 1,7
Oman pääoman tuotto % 48,0 -5,1 25,7 -1,8 14,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 55,0 1,1 29,7 0,4 20,2
Omavaraisuusaste % 81,6 62,4 66,1 62,2 66,6
Nettovelkaantumisaste % -48,3 -22,4 -16,8 -12,2 -17,3
Velkaantumisaste 6,1 11,6 17,7 21,6 9,9
Henkilöstö keskimäärin 37 74 209 198 201

Osakekohtaiset tunnusluvut
1–12/2015
12 kk
IFRS

1–12/2014
12 kk
IFRS

1–12/2013
12 kk
IFRS

1–12/2012
12 kk
IFRS

1–12/2011
12 kk
IFRS

Tulos/osake jatkuvat toiminnot EUR 0,61 0,47 0,38 0,50 0,03
Tulos/osake lop. toiminnot EUR 0,24 -0,56 0,18 -0,54 0,02
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma 
pääoma/osake EUR 1,96 1,52 1,91 1,91 2,14

Osakekohtainen osinko EUR 0,70 0,45 0,30 0,20 0,20
Osinko tuloksesta % 82,1 * 54,3 * 392,2
Efektiivinen osinkotuotto % 2,4 3,1 2,4 5,0 4,2
Hinta/voittosuhde, jatkuvat toiminnot 46,7 30,7 22,4 8,0 171,4
Osakkeiden osakeantioikaistu 
lkm tilikauden lopussa 7 946 428 7 932 078 7 850 479 7 692 973 7 688 973

Osakkeiden osakeantioikaistu 
lkm keskim. tilikauden aikana  
(Omat osakkeet vähennetty)

7 936 670 7 876 183 7 845 121 7 683 379 7 686 233

Osakkeen alin kurssi EUR 14,33 11,32 4,00 3,30 3,00
Osakkeen ylin kurssi EUR 34,90 17,20 14,30 5,00 6,20
Osakkeen keskikurssi EUR 22,06 14,38 8,34 4,20 4,40
Osakk. kurssi tilik. lopussa EUR 28,61 14,55 12,38 4,00 4,80
Osakekannan markkina-arvo 
tilikauden lopussa MEUR 227,3 115,4 97,2 30,8 36,9

Osakevaihto kpl 2 822 593 2 669 163 2 964 541 3 268 179 3 936 797
Osakevaihto % 35,5 33,7 37,8 42,5 51,2

Tulos/osake-tunnusluvut on laskettu osakkeiden osakeantioikaistuilla lukumäärillä keskimäärin tilikausien aikana ja oma pääoma/osake-tun-
nusluvut osakkeiden osakeantioikaistuilla lukumäärillä tilikausien lopussa huomioiden 27.3.2013 toteutetun osakkeiden yhdistelyn vaikutus. 
Osakekohtainen osinko 0,70 euroa vuonna 2015 on hallituksen voitonjakoehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.3.2016.

TunnusluvutTunnusluvut
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Konsernitase

Liite 31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 691 585
Liikearvo 14 1 191 1 191
Muut aineettomat hyödykkeet 15 3 670 2 825
Laskennalliset verosaamiset 16 237 205
Pitkäaikaiset varat yhteensä 5 788 4 807

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 17 1 759 1 256
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 2 559 2 348
Rahavarat 19, 26 8 319 4 105
Lyhytaikaiset varat yhteensä 12 636 7 708

Lopetettujen toimintojen pitkäaikaiset omaisuuserät 0 6 821

Varat yhteensä 18 425 19 336

Oma pääoma ja velat Liite

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 20
Osakepääoma 5 315 5 315
Osakeanti 9 0
Ylikurssirahasto 2 439 2 439
Arvonmuutosrahasto 300 300
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 650 4 631
Muut rahastot 280 280
Kertyneet voittovarat 2 520 -651
Muuntoerot 8 3
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29 -14
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 15 550 12 303
Määräysvallattomien omistajien osuus -517 -242

Oma pääoma yhteensä 15 033 12 061

Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 16 16 18
Rahoitusvelat 22, 26 480 773
Muut pitkäaikaiset velat 0 132
Pitkäaikaiset velat yhteensä 496 923

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 24 2 462 1 856
Rahoitusvelat 22, 26 433 632
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 895 2 488

Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 1 3 864

Velat yhteensä 3 392 7 275

Oma pääoma ja velat yhteensä 18 425 19 336

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Revenio on muuttanut määräysvallattomien omistajien osuuden esittämistapaa konserniti-
linpäätöksessä. Yhtiö kohdistaa jatkossa laajan tuloksen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille myös siinä tapauksessa, että 
tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Esittämistavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön laajaan 
tulokseen, taseen loppusummaan tai rahavirtoihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan muuttunutta esittämistapaa.

Konsernin laaja tuloslaskelma

Liitetieto 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 1, 2 20 250 16 031
Liiketoiminnan muut tuotot 5 78 19
Aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen käyttö
Aineet ja tarvikkeet:
Ostot tilikauden aikana -3 675 -3 210
Varastojen muutos 501 314
Ulkopuoliset palvelut -2 130 -2 233
Aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen käyttö yhteensä -5 303 -5 129
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6
Palkat ja palkkiot 6, 21 -3 206 -2 111
Henkilösivukulut
Eläkekulut 6 -551 -456
Muut henkilösivukulut -139 -51
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut yhteensä -3 896 -2 618
Poistot ja arvonalentumiset 7
Poistot -542 -526
Arvonalentumiset 0 0
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -542 -526
Liiketoiminnan muut kulut 8, 9 -4 827 -3 365
Liiketulos 5 760 4 413
Rahoitustuotot ja-kulut 10
Rahoituskulut -286 -37
Rahoitustuotot 430 282
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 144 245
Voitto ennen veroja 5 903 4 658
Verot 11
Tuloverot -1 313 -922
Verot yhteensä -1 313 -922
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 4 590 3 736

Lopetetut toiminnot
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 3 1 907 -4 430
Tilikauden voitto 6 497 -694

Muut laajan tuloksen erät 0 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 6 497 -694

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 6 772 -522
Määräysvallattomille omistajille -275 -172

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 12

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,61 0,47
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot 0,61 0,47
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot 0,24 -0,56
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), lopetetut toiminnot 0,24 -0,56
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,85 -0,09
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa), tilikauden voitto 0,85 -0,09

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Revenio on muuttanut määräysvallattomien omistajien osuuden esittämistapaa konsernitilin-
päätöksessä. Yhtiö kohdistaa jatkossa laajan tuloksen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille myös siinä tapauksessa, että tämä 
johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Esittämistavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön laajaan tulok-
seen, taseen loppusummaan tai rahavirtoihin. Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan muuttunutta esittämistapaa.

Konsernin tase 31.12.2015Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2015
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Konsernin rahavirtalaskelma

LIITE 1.1. –31.12.2015
TEUR

1.1. –31.12.2014
TEUR

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto 4 590 -694
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 26 542 526
Korkokulut ja muut rahoituskulut 10 286 37
Korko- ja muut rahoitustuotot 10 -430 -282
Verot 11 1313 922
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos 19 -231 -670
Vaihto-omaisuuden muutos 18 -503 -147
Osto- ja muiden velkojen muutos 25 252 3 686
Muut erät 12 770
Käyttöpääoman muutos yhteensä -470 3 639
Maksetut korot 10 -286 -17
Saadut korot 10 430 3
Maksetut verot 11 -1 071 -563
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 904 3 571
Lopetettujen toimintojen rahavirta 1 907 -808
Investointien rahavirrat
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 3 2 816 923
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 13 -373 -440
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 15 -1 120 -825
Investointien nettorahavirta 1 323 -342
Lopetettujen toimintojen rahavirta -20 -89
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 22 41 0
Lainojen takaisinmaksut 22 -562 -589
Rahoitusleasingvelkojen maksut 22 0 -17
Maksetut osingot ja pääomanpalautukset 20 -3 569 -2 355
Osakkeiden merkintä optioilla 21 28 132
Rahoituksen nettorahavirta -4 062 -2 829
Lopetettujen toimintojen rahavirta 162 0
Rahavarojen ja luotollisten tilien nettomuutos 4 214 -497
Rahavarat tilikauden alussa 19 4 105 4 602
Rahavarat tilikauden lopussa 19 8 319 4 105

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

Tuhatta 
euroa

Osake-
pääoma

Osake-
anti

Ylikurssi-
rahasto

Sijoitetun  
vapaan 
oman 
pääoman 
rahasto

Muut 
rahastot

Omat 
osakkeet

Muunto-
erot

Kertyneet 
voitto-
varat

Yhteensä

Määräys 
vallat-
tomien 
omistaji-
en osuus

Oma 
pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 
1.1.2014 5 315 0 2 439 4 499 580 -57 -2 2 253 15 028 -71 14 957

Laaja tulos
Tilikauden tulos -522 -522 -172 -694
Muuntoerot 5 -27 -22 0 -22
Tilikauden 
laaja tulos 
yhteensä

0 0 0 0 0 0 5 -549 -544 -172 -716

Liiketoimet 
omistajien 
kanssa
Osingonjako -2 355 -2 355 0 -2 355
Uusien osak-
keiden liikkee-
seenlaskusta 
välittömästi joh-
tuvat menot

-12 -12 0 -12

Omien osakkei-
den hankinta 43 43 0 43

Toteutetut 
osakeoptiot 144 144 0 144

Liiketoimet 
omistajien 
kanssa 
yhteensä

0 0 0 132 0 43 0 -2 355 -2 180 0 -2 180

Oma pääoma 
31.12.2014 5 315 0 2 439 4 631 580 -14 3 -651 12 303 -242 12 061

Oma pääoma 
1.1.2015 5 315 0 2 439 4 631 580 -14 3 -651 12 303 -242 12 061

Laaja tulos
Tilikauden tulos 6 772 6 772 -275 6 497
Muuntoerot 5 5 0 5
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0 0 0 0 0 0 5 6 772 6 777 -275 6 502

Liiketoimet 
omistajien 
kanssa
Osingonjako -3 569 -3 569 0 -3 569
Uusien osak-
keiden liikkee-
seenlaskusta 
välittömästi joh-
tuvat menot

0 0 0

Omien osakkei-
den hankinta 43 43 0 43

Muut suo-
rat kirjaukset 
voittovaroihin

-32 -32 0 -32

Toteutetut 
osakeoptiot 9 18 28 0 28

Liiketoimet 
omistaji-
en kanssa 
yhteensä

0 9 0 18 0 43 0 -3 601 -3 530 0 -3 530

Oma pääoma 
31.12.2015 5 315 9 2 439 4 650 580 29 8 2 520 15 550 -517 15 033

Revenio on muuttanut määräysvallattomien omistajien osuuden esittämistapaa konsernitilinpäätöksessä. Yhtiö kohdistaa jatkossa laajan tulok-
sen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille myös siinä tapauksessa, että tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omis-
tajien osuudesta tulisi negatiivinen. Esittämistavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön laajaan tulokseen, taseen loppusummaan tai rahavirtoihin. 
Vertailukauden luvut on oikaistu vastaamaan muuttunutta esittämistapaa.

Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.–31.12.2015Konsernin rahavirtalaskelma 1.1.–31.12.2015
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joko käypään arvoon tai määrään, joka vas-
taa määräysvallattomien omistajien osuu-
den suhteellista osuutta hankinnan kohteen 
yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. 
Arvostamisperiaate määritellään erikseen 
kullekin yrityshankinnalle. Tytäryhtiöiden 
hankinnasta syntyneen liikearvon käsittelyä 
kuvataan kohdassa ”Liikearvo”.

Hankitut yritykset yhdistellään konserni-
tilinpäätökseen siitä hetkestä alkaen kun 
konserni on saanut määräysvallan, ja luo-
vutetut yritykset siihen saakka kunnes mää-
räysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset 
liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoi-
tumattomat voitot sekä sisäinen voitonja-
ko eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laa-
dittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei 
eliminoida siinä tapauksessa, että tappio 
johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voi-
ton tai tappion jakautuminen emoyrityksen 
omistajille ja määräysvallattomille omista-
jille esitetään erillisessä tuloslaskelmassa. 
Laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen 
omistajille ja määräysvallattomille omistajil-
le esitetään laajan tuloslaskelman yhteydes-
sä. Laaja tulos kohdistetaan emoyrityksen 
omistajille ja määräysvallattomille omista-
jille, vaikka tämä johtaisi siihen, että mää-
räysvallattomien omistajien osuudesta tulisi 
negatiivinen. Määräysvallatomille omistajil-
le kuuluva osuus omasta pääomasta esite-
tään omana eränään taseessa oman pää-
oman osana.

Emoyrityksen tytäryrityksessä olevan omis-
tusosuuden muutojset, jotka eivät johda 
määräysvallan menettämiseen, käsitel-
lään omaa pääomaa koskevina liiketoimina. 
Vaiheittain toteutuvan hankinnan yhteydes-
sä aiempi omistusosuus arvostetaan käy-
pään arvoon ja tästä syntyvä voitto tai tappio 
kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin me-
nettäessä määräysvallan tytäryrityksessä
arvostetaan jäljelle jäävä sijoitus mää-
räysvallan menettämispäivän käypään ar-
voon ja tästä syntyvä erotus kirjataan 
tulosvaikutteisesti.

Ennen 1.1.2010 tapahtuneet hankinnat on 
käsitelty silloin voimassa olleiden säännös-
ten mukaisesti.    
  
Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa 
konsernilla on huomattava vaikutusvalta. 
Huomattava vaikutusvalta syntyy pääsään-
töisesti silloin, kun konserni omistaa yli 20 % 
yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on 
muuten huomattava vaikutusvalta mutta ei 
määräysvaltaa. Osakkuusyritykset on yhdis-
telty konsernitilinpäätökseen pääomaosuus-
menetelmää käyttäen. Jos konsernin osuus 

osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoi-
tuksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään 
taseeseen nolla-arvoon eikä kirjanpitoar-
von ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei kon-
serni ole sitoutunut yritysten velvoitteiden 
täyttämiseen. Osakkuusyrityssijoitus sisäl-
tää sen hankinnasta syntyneen liikearvon. 
Realisoitumattomat voitot konsernin ja osak-
kuusyritysten välillä on eliminoitu konser-
nin omistusosuuden mukaisesti. Konsernin 
omistusosuuden mukainen osuus osak-
kuusyritysten tilikauden tuloksista on esitetty 
konsernituloslaskelmassa omana eränään 
liikevoiton jälkeen. Vastaavasti konsernin 
osuus osakkuusyrityksen muihin laajan tu-
loksen eriin kirjatuista muutoksista on kir-
jattu konsernin muihin laajan tuloksen eriin. 
Konsernin osakkuusyrityksillä ei ole ollut täl-
laisia eriä tilikausilla 2014–2015.

Ulkomaanmääräisten erien 
muuntaminen
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat 
on kirjattu konsernin toimintavaluutan (euro) 
määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä val-
litsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset
monetaariset erät on muutettu euromää-
räisiksi raportointikauden päättymispäivän 
kursseja käyttäen. 

Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtu-
mista ja monetaaristen erien muuttamisesta 
syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulos-
vaikutteisesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja 
-tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton 
yläpuolelle. Rahoituksen kurssivoitot-ja tap-
piot esitetään rahoitustuotoissa ja kuluissa.

Ulkomaisten konserniyritysten 
tilinpäätösten muuntaminen
Ulkomaisen konserniyrityksen erillisten tu-
loslaskelmien tuotto-ja kuluerät on muun-
nettu euroiksi toteutumispäivien kursseihin 
ja taseet raportointikuukauden päättymispäi-
vän kursseja käyttäen. Tilikauden tuloksen 
ja laajan tuloksen muuntaminen eri kurs-
seilla toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa 
tuloslaskelmassa ja toisaalta taseessa ai-
heuttaa omaan pääomaan kirjattavan muun-
toeron, jonka vaikutus kirjataan muihin laa-
jan tuloksen eriin. Kertyneet muuntoerot ovat 
tulosvaikutteisia yritysmyyntitilanteessa.

Ulkomaisen konserniyrityksen ollessa itse 
perustettu sen hankintaan ei liity liikearvoa 
tai kirjanpitoarvojen käypään arvoon oikai-
suja ja niistä johtuvia omaisuuseriä jotka oli-
si muunnettava euroiksi raportointikuukau-
den päättymispäivän kursseja käyttäen.

Tuloutusperiaatteet 
Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja pal-
veluiden myynnistä saadut tulot käypään 

arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, 
alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin 
kurssieroilla oikaistuna. Tuotot tavaroiden 
myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omis-
tamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut 
ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. 
Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden 
sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yh-
teydessä. Tuotot palveluista tuloutetaan sillä 
tilikaudella jolla palvelu suoritetaan. 

Pitkäaikaishankkeet
Pitkäaikaishankkeiden tulot ja menot kirjataan 
tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteiden perus-
teella, kun hankkeiden lopputulos voidaan 
arvioida luotettavasti. Valmistusaste määri-
tellään kustakin hankkeesta tarkasteluhet-
keen mennessä suoritetusta työstä aiheutu-
vien menojen osuutena hankkeen arvioiduista 
kokonaismenoista. Kun on todennäköistä, et-
tä hankkeen valmiiksi saamiseen tarvittavat 
kokonaismenot ylittävät hankkeesta saata-
vat kokonaistulot, odotettavissa oleva tap-
pio kirjataan kuluksi välittömästi. Jos pitkäai-
kaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida 
luotettavasti, hankkeesta johtuvat menot kir-
jataan kuluiksi samalla kaudella kun ne ovat 
syntyneet, ja hankkeesta saatavia tuloja kirja-
taan vain siihen määrään asti kun toteutuneita 
menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. 
Hankkeesta johtuva tappio kirjataan kuluksi 
välittömästi. Menot, jotka liittyvät vielä tulout-
tamattomaan hankkeeseen, kirjataan kesken-
eräisiin töihin vaihto-omaisuuteen. Jos synty-
neet menot ja kirjatut tuotot ovat suuremmat 
kuin hankkeesta laskutettu määrä, esitetään 
erotus taseen erässä ”myyntisaamiset ja 
muut saamiset”. Jos syntyneet menot ja kirja-
tut tuotot ovat pienemmät kuin hankkeen las-
kutus, esitetään erotus erässä ”ostovelat ja 
muut velat”. 

Julkiset avustukset
Syntyneiden menojen korvauksiksi saadut 
julkiset avustukset on kirjattu muihin liiketoi-
minnan tuottoihin. Julkiset avustukset tulou-
tetaan samalla kun avustuksen kohteeseen 
liittyvät menot merkitään kuluksi.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikut-
teisesti. Uusien tai kehittyneempien tuotteiden 
suunnittelusta johtuvat kehittämismenot akti-
voidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeik-
si siitä lähtien kun tuote on teknisesti toteutet-
tavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja 
tuotteesta odotetaan saatavan vastaavaa ta-
loudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot 
sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, 
jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saat-
tamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoi-
tukseen. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämis-
menoja ei aktivoida enää myöhemmin.

Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot 31.12.2015  
   
Yrityksen perustiedot 

Revenio Group Oyj on Revenio -konsernin 
emoyhtiö. Se on suomalainen, vuoden 2001 
lokakuusta Nasdaq Helsingissä noteerat-
tu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on 
Vantaa. Yhtiön rekisteröity osoite on Äyritie 
22, 01510 VANTAA.

Revenio Group Oyj suunnittelee, valmistaa 
ja myy pääliiketoimintanaan silmänpaineen 
ja luuntiheyden mittaamisessa käytettäviä 
lääketieteellisiä instrumentteja.  
 
Revenio Group Oyj:n jatkuvat toiminnot 
muodostavat yhden raportoitavan liiketoi-
minta-alueen. Yhtiöllä on Suomen lisäksi 
toimintaa myös Yhdysvalloissa, missä sillä 
on tytäryhtiö.   
   
Konsernitilinpäätöksen luvut on esitetty tu-
hansina euroina.   
   
Revenio Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt 
tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi kokouk-
sessaan 22.2.2016. Suomen osakeyhtiölain 
mukaan osakkeenomistajilla on oikeus hy-
väksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistami-
sen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. 
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus teh-
dä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.  
   
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saa-
tavissa konsernin emoyhtiön pääkonttorista 
tai yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta:  
www.revenio.fi   
 
Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet 
Laatimisperusta
Konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyt-
töön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja 
sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2015 
voimassaolevia IAS ja IFRS-standardeja se-
kä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä 
tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan 
Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla an-
netuissa  säännöksissä EU:n asetuksessa 
(EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn 
mukaisesti EU:ssa sovellettavaksi hyväk-
syttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkin-
toja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat 
myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täy-
dentävien kirjanpito -ja yhteisölainsäädän-
nön vaatimusten mukaiset.   
   
Konsernitilinpäätöksen pääasiallisena arvos-
tusperustana on alkuperäinen hankintameno. 

Tästä poiketen käypään arvoon arvostetaan 
myytävissä olevat rahoitusvarat ja käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-
tusvarat ja -velat, johdannaisinstrumentit mu-
kaan lukien.    
 
IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen 
laatiminen edellyttää tiettyjen keskeisten kir-
janpidollisten arvioiden käyttöä. Lisäksi se 
edellyttää johdolta harkintaa, kun tilinpää-
töksen laatimisperiaatteita sovelletaan. Näitä 
on kuvattu myöhemmin kohdassa ”keskeiset 
harkintaan perustuvat ratkaisut tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteita sovellettaessa”. 
  
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, jo-
ka on konsernin emoyhtiön ja kaikkien ty-
täryhtiöiden toiminta- ja esittämisvaluutta, 
lukuunottamatta Icare Inc. -yhtiötä, jonka 
toimintavaluutta on Yhdysvaltain dollari. 

Revenio on muuttanut määräysvallattomien 
omistajien osuuden esittämistapaa konser-
nitilinpäätöksessä. Yhtiö kohdistaa jatkossa 
laajan tuloksen emoyrityksen omistajille ja 
määräysvallattomille omistajille myös siinä 
tapauksessa, että tämä johtaisi siihen, että 
määräysvallattomien omistajien osuudesta 
tulisi negatiivinen. Esittämistavan muutok-
sella ei ole vaikutusta yhtiön laajaan tu-
lokseen, taseen loppusummaan tai raha-
virtoihin. Vertailukauden luvut on oikaistu 
vastaamaan muuttunutta esittämistapaa.  
   
Uusien tai muutettujen IFRS-standardien 
ja IFRIC-tulkintojen soveltaminen
Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen 
samoja laadintaperiaatteita kuin vuonna 
2014, lukuun ottamatta seuraavia uusia 
standardeja, tulkintoja ja muutoksia ole-
massa oleviin standardeihin, joita konserni 
on soveltanut 1.1.2015 alkaen. Konserni so-
veltaa kaikkia uusia standardeja tilinpäätök-
seensä, mutta näiden muutosten vaikutuk-
set yhtiöön arvioidaan pieniksi.  
 
IFRS 2 – Selvennetään “oikeuden synty-
misehdon” määritelmää ja erotetaan toisis-
taan “tulokseen perustuvat ehdot” ja “palve-
lun suorittamiseen perustuvat ehdot”.  
 
IFRS 3 – Selvennetään, että ehdollisen 
vastikkeen maksamista koskeva velvoite 
luokitellaan velaksi tai omaksi pääomak-
si IAS 32:n periaatteiden mukaisesti ja et-
tä kaikki muuna kuin omana pääomana 
suoritettavat ehdolliset vastikkeet (rahoitu-
seriin kuuluvat ja kuulumattomat) arvoste-
taan jokaisena raportointipäivänä käypään 
arvoon.  
  
IFRS 3 – Selvennetään, ettei IFRS 3:a so-
velleta yhteisjärjestelyjen muodostamiseen 

yhteisjärjestelyn omassa tilinpäätöksessä  
  
IFRS 8 – Lisätty vaatimus siitä, että tilin-
päätöksessä on esitettävä harkintaan pe-
rustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt yh-
distäessään toimintasegmenttejä, ja lisäksi 
selvennetään, että segmentin varojen   
täsmäytyslaskelma tarvitsee esittää vain, 
jos segmenttien varat esitetään.   
 
IFRS 13 – Vahvistetaan, että lyhytaikaiset 
saamiset ja velat saadaan edelleen arvos-
taa laskun mukaisiin määriin, jos diskont-
tauksen vaikutus on vähäinen.  
 
IFRS 13 – Selvennetään, että IFRS 13:een 
sisältyvä portfolio-poikkeus (rahoitusva-
roista ja -veloista koostuvan ryhmän käy-
vän arvon nettoperusteinen määrittäminen) 
koskee kaikkia IAS 39:n tai IFRS 9:n sovel-
tamisalaan kuuluvia sopimuksia.   
 
IAS 16 ja IAS 38 – Selvennetään bruttokir-
janpitoarvon ja kertyneiden poistojen käsit-
telyä, kun omaisuuserät arvostetaan uudel-
leenarvostukseen perustuvaan arvoon.   
 
IAS 24 – Jos yritys saa kolmannelta osa-
puolelta (johtamispalveluja tarjoava yritys) 
johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tehtäviä 
koskevia palveluja, tilinpäätöksessä on esi-
tettävä näistä palveluista maksetut palkkiot 
mutta ei kompensaatiota, jonka johtamispal-
veluja tarjoava yritys on maksanut henkilös-
tölleen tai hallituksensa jäsenille.   
  
Tytäryritykset
Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yrityk-
set (strukturoidut yhteisöt mukaan luettui-
na), joissa konsernilla on määräysvalta. 
Konsernilla on määräysvalta yrityksessä, 
jos se olemalla osallisena siinä altistuu sen 
muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen 
muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikutta-
maan tähän tuottoon käyttämällä yritystä 
koskevaa valtaansa. Tytäryritykset yhdistel-
lään konsernitilinpäätökseen kokonaisuu-
dessaan siitä päivästä lukien, jona konserni 
saa niihin määräysvallan. Yhdistely lopete-
taan, kun määräysvalta lakkaa.

Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on 
arvostettu käypään arvoon hankintahetkel-
lä ja se on luokiteltu joko velaksi tai omak-
si pääomaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppa-
hinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen 
raportointikauden päättymispäivänä ja tästä 
syntyvät voitto tai tappio kirjataan tulosvai-
kutteisesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua li-
säkauppahintaa ei arvosteta uudelleen. 

Mahdollinen määräysvallattomien omistaji-
en osuus hankinnan kohteessa arvostetaan 
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yhdistämisestä, josta liikearvo syntyi. 
Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankin-
tamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen 
vain, jos hyödykkeen hankintameno on 
määritettävissä luotettavasti ja jos on toden-
näköistä että hyödykkeestä johtuva odotet-
tavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yri-
tyksen hyväksi.

Muut aineettomat hyödykkeet, joilla on rajal-
linen taloudellinen vaikutusaika, merkitään 
taseeseen ja kirjataan tasapoistoina kuluksi
taloudellisen vaikutusajan kuluessa. 
1.1.2004 jälkeisissä yrityshankinnoissa ai-
neettomat hyödykkeet on arvostettu käypiin 
arvoihin. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat 
hyödykkeillä ovat seuraavat:

Asiakassopimukset ja 
niihin liittyvät asiakas-
suhteet 

tasapoisto 1–7 v. 

Patentit ja tuotemerkit tasapoisto 10 v.

Atk-ohjelmistot tasapoisto 3–7 v. 

Aktivoidut 
tuotekehitysmenot tasapoisto 10 v.

Konsernilla ei ole aineettomia hyödykkeitä, 
joilla olisi rajoittamaton taloudellinen vaiku-
tusaika.  
  
Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden arvonalentumiset
Yhtiön johto arvioi jokaisena tilinpäätöspäi-
vänä, onko olemassa viitteitä siitä että jonkin 
omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viittei-
tä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuu-
serästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omai-
suuserän käypä arvo vähennettynä myyn-
nistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi 
käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kysei-
sestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuotta-
vasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja 
vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan 
nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään 
WACC-menetelmällä (Weighted Average 
Cost of Capital) määriteltyä korkoa ennen 
veroja. Korkoon WACC-menetelmässä vai-
kuttavia tekijöitä riskitön korkotaso, vie-
raan pääoman kustannus, osakemarkkinoi-
den riskipreemio, beta-kerroin ja toimialan 
pääomarakenne.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omai-
suuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin 
siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 
Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskel-
maan. Muista omaisuuseristä kuin liikear-
vosta kirjattu arvonalennustappio voidaan 

myöhemmin peruuttaa, jos on tapahtunut 
muutos niissä arvioissa, joita on käytetty mää-
ritettäessä kerrytettävissä oleva rahamäärää. 
Peruutusta ei kuitenkaan tehdä enempää kuin 
mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman
arvonalentumistappion kirjaamista.

Yhtiön johdon keskeisinä pitämiä tekijöitä, jot-
ka voivat johtaa arvon alentumistestaukseen, 
ovat muun muassa omaisuuserän merkittä-
västi heikompi tuotto suhteessa aikaisem-
paan tai odotettuun taloudelliseen tulokseen, 
toimialan tai markkinatilanteen negatiiviset 
muutokset tai niiden uhat ja merkittävät muu-
tokset omaisuuserän käyttötavassa tai liiketoi-
minnan kokonaisstrategiassa. 

Rahoitusvarat
Luokittelu
Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraa-
viin ryhmiin:käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat, lainat ja muut saamiset sekä
myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu 
riippuu siitä mihin tarkoitukseen ne on han-
kittu ja se tapahtuu alkuperäisen kirjaamisen
yhteydessä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kir-
jattavat rahoitusvarat 
Käypän arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-
vat rahoitusvarat pidetään kaupankäyntitar-
koituksessa. Rahoitusvaroihin kuuluva erä 
luokitellaan tähän ryhmään, jos se on han-
kittu pääasiassa lähitulevaisuudessa tapah-
tuvaa myyntiä varten. Myös johdannaiset 
ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä 
ellei niitä ole luokiteltu suojauksiksi. Tähän 
ryhmään kuuluvat omaisuuserät ovat lyhy-
taikaisia varoja. 

Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisva-
roihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin 
liityvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävis-
sä olevia ja joita ei noteerata toimivilla mark-
kinoilla. Ne sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin 
paitsi erääntyessään yli 12 kuukauden kulut-
tua tilinpäätöspäivästä, jolloin ne luokitellaan 
pitkäaikaisiksi varoiksi.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat joh-
dannaisiin kuulumattomia varoja, jotka on jo-
ko nimenomaisesti luokiteltu tähän ryhmään 
tai niitä ei ole luokiteltu kuulumaan mihin-
kään muuhun ryhmään.

Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät pörs-
sinoteerattuja osakkeita, jotka sisältyvät pit-
kä-aikaisiin varoihin, ellei niitä ole tarkoitus 
myydä 12 kuukauden sisällä tilinpäätöspäi-
västä, jolloin ne sisällytetään lyhytaikaisiin 
varoihin.

Rahoitusvarat – kirjaaminen ja 
arvostaminen
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan 
kaupankäyntipäivän perusteella. Sijoitukset 
rahoitusvaroihin, joita ei kirjata käypään ar-
voon tulosvaikutteisesti kirjataan alun pe-
rin käypään arvoon transaktiomenot sisäl-
lyttäen. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat kirjataan alun perin 
käypään arvoon ja transaktiomenot kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan. Rahoitusvarat kir-
jataan pois taseesta, kun oikeudet sijoituk-
sen rahavirtoihin ovat lakanneet tai siirretty 
toiselle osapuolelle ja konserni on siirtänyt 
omistukseen liittyvät riskit ja edut olennai-
silta osin. Myytävissä olevat sekä käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-
tusvarat arvostetaan myöhemmin käypään 
arvoon.

Lainat ja muut saamiset arvostetaan jakso-
tettuun hankintamenoon efektiivisen koron 
menetelmällä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-
vien rahoitusvarojen ryhmän käyvän arvon 
muutoksista johtuvat voitot tai tappiot esi-
tetään tuloslaskelman erässä liikevoittoon 
sisältyen sillä kaudella, jolla ne syntyvät. 
Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavista rahoitusvaroista merkitään 
tuloslaskelmaan muina tuottoina kun konser-
nille on syntynyt oikeus maksun saamiseen.

Kun myytävissä oleviksi luokitellut arvopa-
perit myydään tai niistä tehdään arvonalen-
nus, omaan pääomaan kirjatut kertyneet 
käyvän arvon muutokset sisällytetäään tu-
loslaskelmaan kohtaan ”muut liiketoiminnan 
voitot/-tappiot netto”

Efektiivisen koron menetelmällä laskettu kor-
ko myytävissä olevista arvopapereista kirja-
taan tuloslaskelman rahoituseriin. Myytävissä 
olevista oman pääoman ehtoisista instru-
menteista saadut osingot kirjataan tuloslas-
kelmaan muihin tuottoihin, kun konsernille on 
syntynyt oikeus maksun saamiseen.

Noteerattujen sijoitusten arvot perustuvat 
senhetkisiin ostokursseihin. Jos rahoitusva-
roihin kuuluvalle erälle ei ole toimivia mark-
kinoita, käypä arvo määritetään arvostus-
menetelmien perusteella. Tällöin käytetään 
riippumattomien osapuolten välillä viimeai-
koina toteutuneita kauppoja, muiden olen-
naisilta osin samanlaisten instrumenttien 
käypia arvoja tai diskontattujen rahavirtojen 
nykyarvoa.

Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, 
onko olemassa objektiivista näyttöä jon-
kin rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvon 

Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, 
kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, jo-
ka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testa-
taan vuosittain arvonalentumisen varalta. 
Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alku-
peräisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon 
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vä-
hennettynä. Aktivoitujen kehittämismenojen 
taloudellinen vaikutusaika on vähintään 10 
vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kir-
jataan tasapoistoina kuluiksi. 

Työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteet
Konsernin eläketurva on hoidettu ulkopuo-
lisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Konsernilla 
on vain maksupohjaisia eläkejärjestelyjä. 
Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät 
menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jo-
hon maksusuoritus liittyy.  

Lisäksi Reveniolla on rajattua henkilös-
töä koskeva yksilöllinen lisäeläkejärjeste-
ly. Vakuutettu vanhuuseläke on 60 vuotta. 
Nämä lisäeläkejärjestelyt on järjestetty ulko-
puolisisssa eläkevakuutusyhtiöissä.  
   
Osakeperusteiset maksut
Konsernilla on optio-ohjelma kannustinjär-
jestelynä, jossa osakkeita voi merkitä ohjel-
massa määritetyllä hinnalla. Järjestelyssä 
myönnettävät etuudet arvostetaan käypään 
arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti ajan ku-
lumisen mukaan myöntämishetken jälkeen 
osakkeiden merkintäajan alkamiseen asti. 
Optioiden myöntämishetkellä määritetty ku-
lu perustuu optiojärjestelyn Black-Scholes 
-optiohinnoittelumallilla laskettuun käypään 
arvoon. Järjestelyn tulosvaikutus esitetään 
tuloslaskelmassa työsuhde-etuuksista ai-
heutuvissa kuluissa. Myönnetyt optiot ovat 
oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Kun 
optio-oikeuksia käytetään, kirjataan osake-
merkintöjen perusteella saadut rahasuori-
tukset omaan pääomaan sijoitetun vapaan 
oman pääoman rahastoon.

Vuokrasopimukset
Konserni vuokralleottajana 
Osa konsernin tuotannollisesta ja liiketoimin-
nan tukitoimintoihin kuuluvasta kalustosta ja 
laitteista on otettu vuokralle. Aineellisia ja ai-
neettomia hyödykkeitä koskevat vuokraso-
pimukset, joissa konsernilla on olennainen 
osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja
eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopi-
muksiksi. Rahoitusleasingsopimus merki-
tään taseeseen vuokrasopimuksen alkamis-
ajankohtana vähimmäisvuokrien nykyar-
voon, ja hyödykkeestä tehdään poistot hyö-
dykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä 
lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. 

Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoi-
tusmenoon ja velan vähennykseen vuok-
ra-aikana siten, että jäljellä olevan velan kor-
koprosentti pysyy samana.Vuokravelvoitteet 
sisältyvät rahoitusvelkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle 
ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle anta-
jalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina.
Näiden perusteella suoritettavat vuokrat kir-
jataan kuluksi tasaerinä tuloslaskelmaan 
vuokra-ajan kuluessa.
Konserni ei toimi vuokralleantajana ulkopuo-
lisiin tahoihin nähden.   
    
Osingonjako 
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille 
merkitään velaksi konsernitaseeseen sillä ti-
likaudella, jonka aikana osingot hyväksytään
yhtiökokouksessa.   

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikau-
della verotettavaan tuloon perustuvasta ve-
rosta ja laskennallisesta verosta. Tilikauden
verotettavaan tuloon perustuva vero laske-
taan konserniyhtiöiden verotettavasta tulos-
ta voimassaolevan verokannan perusteel-
la. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin 
tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset 
verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjan-
pitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välil-
lä. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan 
kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjan-
pitoon merkittävä omaisuuserä tai velka, 
eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdistä-
minen eikä tällaisen omaisuus-tai velkae-
rän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulok-
seen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen 
toteutumisajankohtana. Verotuksessa vä-
hennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata 
laskennallista veroa eikä tytäryritysten ja-
kamattomista voittovaroista kirjata lasken-
nallista veroa siltä osin kuin ero ei todennä-
köisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa 
tulevaisuudessa.

Merkittävimmät väliaikaiset erot eli lasken-
nalliset verot syntyvät käyttämättömistä ve-
rotuksellisista tappioista ja yrityshankintojen 
yhteydessä tehdyistä aineettomien ja aineel-
listen hyödykkeiden käypiin arvoihin 
arvostuksista.

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen 
määrään asti kun on todennäköistä, että tu-
levaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa jota 
vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. 
    
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on 
arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon 

vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 
arvonalentumistappioilla.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudel-
lisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut talou-
delliset vaikutusajat hyödykkeille ovat seu-
raavat: 

Rakennukset ja 
rakennelmat tasapoisto 20 v.

Koneet ja kalusto tasapoisto 3–5 v. 

 
    
 
    
 
Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsi-
tellään erillisenä hyödykkeenä, osan uusi-
miseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa 
tapauksessa myöhemmin syntyvät menot si-
sällytetään aineellisen käyttöomaisuushyö-
dykkeen kirjanpitoon vain, jos on todennä-
köistä että hyödykkeeseen liittyvä vastaava 
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväk-
si ja hyödykkeen hankintameno on luotetta-
vasti määritettävissä. 
Muut korjaus-ja ylläpitomenot kirjataan tu-
losvaikutteisesti kun ne ovat toteutuneet.

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödy-
ke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 
5-standardin mukaisesti, poistojen kirjaa-
minen lopetetaan.

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen 
vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokai-
sessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikais-
taan kuvaamaan taloudellisen hyödyn odo-
tuksissa tapahtuneita muutoksia.

Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään ver-
taamalla nettoluovutustuottoa kirjanpitoar-
voon, ja ne sisällytetään liiketoiminnan mui-
hin tuottoihin tai -kuluihin.   
    
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo 
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, 
joka ylittää konsernin osuuden hankitun yri-
tyksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta
hankinta-ajankohtana. Ennen 1.1.2004 han-
kituissa yrityksissä liikearvo vastaa aiem-
man tilinpäätösnormiston mukaisesti sitä
osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin 
osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuu-
den kirjanpitoarvosta hankinta-ajankohtana.
Osakkuusyrityksillä liikearvo sisältyy osak-
kuusyritysten hankintamenoon.

Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia 
poistoja vaan se testataan vuosittain mah-
dollisen arvonalentumisen varalta. Tätä 
tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu 
konsernissa yhdelle rahavirtaa tuottaval-
le yksikölle. Liikearvo on kohdistettu niille 
rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden kon-
serni odottaa hyötyvän siitä liiketoimintojen 
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arvonalentumistestauksella. Rahavirtaa tuot-
tavien yksiköiden kerrytettävissä olevat raha-
määrät on määritetty käyttöarvoon perustuvi-
na laskelmina. Nämä laskelmat edellyttävät 
arvioiden käyttämistä. Lisätietoa liikearvon ja 
aineettomien hyödykkeidenarvonalentumis-
testauksista on esitetty liitetiedossa 14. 

Yhtiön johto perustaa ennusteensa strate-
gian, tulevien vuosien toiminta- ja talous-
suunnitelmien ja ennusteiden lisäksi arvioon 
toimialan kysyntään vaikuttavista makro- ja 
mikrotaloudellisista tekijöistä. Käytetyt arvi-
ot heijastavat toteutunutta kehitystä ja ovat
johdonmukaisia suhteessa ulkoiseen 
informaatioon.

Tuloutusperiaatteissa esitetyn mukaisesti 
pitkäaikaishankkeen tulot ja menot kirjataan 
tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perus-
teella, kun hankkeen lopputulos voidaan ar-
vioida luotettavasti. Valmistusasteen mukai-
nen tuloutus perustuu arvioihin hankkeesta 
odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista, 
samoin kuin hankkeen etenemisen luotet-
tavaan mittaukseen. Mikäli arviot hankkeen 
lopputulemasta muuttuvat, muutetaan tulou-
tettua myyntiä ja voittoa sillä kaudella, jolloin 
muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioita-
vissa. Hankkeesta odotettavissa oleva tap-
pio kirjataan kuluksi välittömästi.  
     
 
Rahoitusriskien hallinta 

Rahoitusriskit ja riskienhallintaprosessi
Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön toi-
mitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. 
Hallitus määrittelee yhtiön rahoituksen pää-
linjaukset ja rahoitusriskien yleiset hallintape-
riaatteet sekä antaa tarvittaessa toimintaoh-
jeet koskien mahdollisia erityisalueita kuten 
likviditeettiriskiä, korkoriskiä, luottoriskiä sekä 
ylimääräisten likvidien varojen sijoittamista. 
Yhtiön hallitus käsittelee kuukausittain koko-
uksessaan konsernin taloudelliseen tilantee-
seen ja rahoitusasemaan liittyvät asiat. 

Yhtiön strategian mukaisesti yhtiö voi tavoi-
tella kasvua yritys-ja liiketoimintakaupoin. 
Näiden toteuttaminen voi edellyttää vieraan 
pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämis-
tä. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
voidaan käyttää myös muihin strategisiin ja 
operatiivisiin hallituksen päättämiin tarkoituk-
siin. Kaikkiin rahoitustarpeisiin, ennen muu-
ta yritys- ja liiketoimintakauppojen rahoituk-
seen voidaan käyttää myös oman pääoman 
ehtoista rahoitusta.

Rahoitusriskien osa-alueet
Yhtiö voi altistua toiminnassaan useille rahoi-
tusriskeille, mukaanlukien valuuttakurssien, 

korkojen ja osakemarkkinoiden muutosten 
vaikutukset. Rahoitusriskien hallinnankes-
keinen tavoite on tunnistaa konsernin kan-
nalta relevantit rahoitusmarkkinoiden riskit ja 
pyrkiä rminimoimaan rahoitusmarkkinoilla ta-
pahtuvien muutosten haitalliset vaikutukset 
konsernin tulokseen.

Keskeisimmät osa-alueet rahoitusriskien hal-
linnassa ovat:

(i) Valuuttariski
Yhtiön merkittävä vientimarkkina terveydenhoi-
tosegmentissä on Yhdysvallat, jossa yhtiöllä 
on tytäryhtiö ja jota kautta myynti Yhdysvaltain 
markkinoille tapahtuu. Toimintavaluuttana on 
tällöin Yhdysvaltain dollari. Yhdysvaltoihin ta-
pahtuvassa myynnissä ja paikallishankinnois-
sa altistututaan euron ja dollarin välisten kurs-
sivaihteluiden riskille. Yhtiön USD-määräiset 
rahavarat tilinpäätöshetkellä olivat 1,080 t. 
USD. Mikäli euro heikkenisi dollariin nähden 
10 prosentilla, olisi sillä 110 teur tilinpäätöshet-
ken rahavaroja parantava vaikutus.

Laskutus Icare Finland Oy:n ja Icare US 
Inc:n välillä tapahtuu Yhdysvaltain dollareis-
sa. Valuuttariskin kantaa Icare Finland Oy, 
koska konsernin sisäisillä liiketapahtumilla 
ei ole valuuttasuojauksia. Konsernin jatkuvi-
en toimintojen dollarimääräisestä kokonais-
liikevaihdosta n. 45 % tulee Yhdysvalloista. 
Icare US Inc:n dollarimääräisten myynti-
saamisten määrä tilinpäätöshetkellä 1.183 
tuhatta dollaria. Icare US Inc:n pankkitilillä 
oli tilinpäätöshetkellä 670 tuhatta dollaria. 
Konsernin USD määräisellä valuuttatilillä ei 
ollut tilinpäätöshetkellä saldoa.

(ii) Korkoriski 
Yhtiön taserakenteessa korkoriskiä liittyy ra-
hoitusvelkoihin. Konsernin tulos ja liiketoi-
minnan rahavirta ovat olennaisilta osin riip-
pumattomia markkinakorkojen vaihteluista. 

Yhtiö arvioi aina uutta, esimerkiksi yritys-
kauppaan liittyvää, rahoitusta nostettaessa 
mahdollisen korkoriskiltä suojautumisen tar-
peen huomioiden vieraan pääoman määrä, 
suojautumisen kustannukset ja odotettu kor-
kotason kehitys rahoituksen voimassaoloai-
kana. Konsernin rahoitusveloista noin 73 % 
on kiinteäkorkoisia. Yrityksen pitkäaikaiset 
pankkilainat on sidottu kolmen kuukauden 
euribor-korkoon. Viitekorkojen nousu yh-
dellä prosenttiyksiköllä nostaisi 31.12.2015 
korollisen vieraan pääoman korkokulu-
ja vuositasolla arviolta noin 2,5 tuhannel-
la eurolla. (2014: noin 7 tuhannella eurolla) 
Herkkyysanalyysiin on huomioitu konsernin 
vaihtuvakorkoiset velat. Yhtiöllä ei ole korko-
sijoituksia tai -johdannaisia joihin sovellettai-
siin rahavirran suojauslaskentaa.

(iii) Luottoriski 
Konsernin luottomyynnin ohjeistuksessa 
määritellään tuotteiden luotolla myymisen 
edellytykset sekä vaatimukset luotonhal-
linnan menettelyille. Yritysasiakkaille, joille 
ulkopuolinen luottovakuutusyhtiö myöntää 
luottovakuutuslimiitin, voidaan myydä luo-
tolla. Luottokelpoisuuden tarkistaminen luot-
tovakuutuslimiittiä hakemalla tehdään uusia 
asiakkuuksia perustettaessa. Luottolimiittiä 
ja luotolla myymistä arvioidaan uudelleen mi-
käli asiakkaan ostovolyymi muuttuu tai mikäli 
luottovakuutusyhtiä muuttaa myöntämäänsä 
limiittiä asiakkaan luottokelpoisuudessa ta-
pahtuneen muutoksen johdosta.

Mikään yksittäinen asiakas tai tai asiakasryh-
mä ei konsernin luottoriskin kannalta muo-
dosta merkittävää luottoriskikeskittymää.
Tilikauden aikana tulosvaikutteisesti kirjattu-
jen luottotappioiden ja luottotappiovarausten 
määrä on ollut yhteensä 33.574,71 euroa (0 
euroa). Luottoriskin teoreettinen enimmäis-
määrä tilinpäätöspäivänä vastaa myyntisaa-
misten kirjanpitoarvoa. Myyntisaamisten ikä-
jakaumaa on kuvattu liitetiedossa 18.

(iv) Likviditeettiriski
Merkittävin likvidien rahavarojen riittävyy-
teen vaikuttava tekijä lyhyellä aikavälillä on 
liiketoiminnan kannattavuus. Näin ollen lii-
ketoiminnan rahavirran kehittymiseen vai-
kuttavat johdon kannattavuudenhallinta-
toimenpiteiden lisäksi myös liiketoiminnan 
riskit ja sellaiset ulkoiset riskitekijät, kuten 
yleinen taloudellinen kehitys, rahoitusmark-
kinaolosuhteet ja muut makrotaloudelliset 
kysyntätekijät, joihin yhtiön johdolla ei ole 
vaikutusmahdollisuuksia.

Konsernin maksuvalmius säilyi vuonna 2015 
hyvänä. Maksuvalmiuteen vaikuttivat positii-
visesti Terveysteknologia-segmentin tuloske-
hitys. Rahavaroja alensi vuonna 2015 osin-
gonjako. Konsernin rahavarat 31.12.2015 
olivat 8.319 tuhatta euroa (4.105 tuhatta 
euroa). Yhtiössä seurataan ja arvioidaan 
jatkuvasti liiketoiminnan tarvitseman rahoi-
tuksen määrää jotta konsernilla olisi riittä-
vä likviditeetti toimintansa rahoittamiseksi. 
Rahavarojensa lisäksi yhtiöllä on käytettävis-
sään kahden miljoonan euron suuruinen re-
volveriluottolimiitti maksuvalmiuden tehokas-
ta konsernitasoista hallintaa varten. Limiittiä 
ei käytetty tilikauden aikana. Aikaisemmilla 
tilikausilla käytössä ollut sekkitililimiitti on 
lopetettu ja maksettu pois.Yhtiön hallitus 
seuraa konsernin likviditeetin toteutunut-
ta ja ennustettua kehittymistä kuukausit-
tain sekä päättää mahdollisesti tarvittavista 
toimenpiteistä.

alentumisesta. Jos kysymyksessä ovat myy-
tävissä oleviksi luokitellut oman pääoman 
ehtoiset arvopaperit, katsotaan käyvän ar-
von merkittävän tai pitkittyneen alenemisen 
alle hankintamenon olevan merkki arvon 
alentumisesta. Tällöin kertynyt tappio, jo-
ka määritetään hankintamenon ja senhetki-
sen käyvän arvon erotuksena vähennettynä 
kyseisestä erästä aiemmin kirjatuilla arvon-
alentumistappioilla, siirretään omasta pää-
omasta tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmaan 
merkittyjä arvonalentumistappioita oman 
pääoman ehtoisista instrumenteista ei myö-
hemmin peruta tuloslaskelman kautta.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon 
käypään arvoon transaktiomenot sisällyttäen. 
Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan 
efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun 
hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy pit-
kä- ja lyhytaikaisiin velkoihin.

Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, el-
lei konsernilla ole ehdotonta oikeutta siirtää 
maksua vähintään 12 kuukauden päähän 
tilinpäätöspäivästä.

Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkki-
ot kirjataan transaktiomenoiksi siihen mää-
rään asti kuin on todennäköistä että koko lai-
nasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan. 
Tällöin palkkio merkitään taseeseen kunnes 
laina nostetaan. Lainan noston yhteydessä 
lainasitoumuksiin liittyvä järjestelypalkkio 
merkitään osaksi transaktiokuluja. Siltä osin 
kun on todennäköistä että lainasitomusta ei 
tulla nostamaan, järjestelypalkkio katsotaan 
ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen liitty-
västä palvelusta ja jaksoteteen kuluksi laina-
sitoumuksen ajanjaksolle.

Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta kun 
siihen liittyvät sopimusperusteiset velvoit-
teet ovat lakanneet. Tarvittaessa luotolliset 
tilit sisältyvät lyhytaikaisissa veloissa esitet-
täviin lainoihin.

Kaikki rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät
arvot on esitetty liitetiedossa 26.

Oma pääoma
Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osa-
kepääomana. Menot, jotka liittyvät oman 
pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeelle-
laskuun, esitetään oman pääoman vähenny-
seränä. Revenio Group Oyj:n takaisin hank-
kimat omat osakkeet on esitetty oman pää-
oman vähennyseränä.

Liikearvo
Riippumatta siitä, onko arvonalennuksesta viit-
teitä, kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan 

vuosittain liikearvon osalta. Kerrytettävissä ole-
va rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vä-
hennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai 
sitä korkeampi käypä arvo. Käyvällä arvolla tar-
koitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai raha-
virtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia 
arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka dis-
kontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona 
käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka 
kuvaa markkinoiden näkemystä rahan aika-ar-
vosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä. 
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuse-
rän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 
kirjataan tuloslaskelmaan. 

Käyvän arvon määrittäminen perustuu ar-
vioihin tulevista rahavirroista. Rahavirtoihin 
vaikuttavat eniten diskonttokorot, päätösar-
vot sekä saatavien ja maksettavien raha-
virtojen arvioinnissa käytetyt olettamukset 
ja arviot. Johto määrittää diskonttokoron 
WACC (Weighted Average Cost of Capital)
-menetelmän perusteella. Vaikka johdon ar-
vion mukaan tehdyt olettamukset on tehty 
huomattavaa varovaisuutta noudattaen,
tehdyt arviot voivat poiketa olennaises-
ti tulevaisuudessa toteutuvista arvoista. 
Diskontatut rahavirrat lasketaan rahavirtaa 
tuottavien yksiköiden tasolla.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon 
tai nettorealisointiarvoon sen mukaan kumpi 
näistä on alhaisempi. Hankintameno määrite-
tään FIFO-menetelmällä. Netto realisointiarvo 
tarkoittaa tavanomaisessa liiketoiminnassa 
toteutuvaa arvioitua myyntihintaa josta on vä-
hennetty muuttuvat myyntikulut. Valmiiden ja 
keskeneräisten tuotteiden hankintameno muo-
dostuu välittömistä muuttuvista menoista ku-
ten raaka-aineista, välittömistä työsuoritus- ja 
muista menoista sekä osuudesta valmistuksen 
muuttuvista ja kiinteistä yleismenoista normaa-
lilla toiminta-asteella. 

Myyntisaamiset
Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon al-
kuperäisen laskutuksen määräisinä vähen-
nettynä arvonalentumistappiolla. Arvonalen-
tumistappio kirjataan, kun on olemassa 
näyttöä siitä, että yhtiö ei pysty keräämään 
saamisiaan alkuperäisten ehtojen mukai-
sesti. Arvonalentumistappion määrä on 
saamisten kirjanpitoarvon ja niistä kerry-
tettävissä olevan rahamäärän erotus, ja 
se vastaa odotettavissa olevien rahavirto-
jen nykyarvoa. Näyttönä pidetään sään-
nönmukaisesti saamisen erääntymistä yli 
180 päivän ikäiseksi silloin kun saatavalla 
ei ole luottovakuutuksen tai muun järjeste-
lyn kautta saatua turvaavaa vakuutta. Myös 
180 päivää varhemmin saatu ulkopuolinen 

näyttö saamiseen liittyvästä riskistä joh-
taa arvonalentumistappion kirjaamiseen. 
Tälläisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ve-
lallisen huomattavat taloudelliset vaikeudet, 
yrityssaneeraus- tai konkurssimenettely. 
Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskel-
maan liiketoiminnan muihin kuluihin.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, 
vaadittaessa nostettavissa olevista pank-
kitalletuksista ja muista lyhytaikaisista lik-
videistä sijoituksista, joiden alkuperäinen 
maturiteetti on enintään yksi kuukausi han-
kinta-ajankohdasta lähtien.   
   
Varaukset
Varauksina on taseessa esitetty aikaisempiin 
tapahtumiin liittyviä todennäköisiä vastaisia 
velvoitteita, joiden suuruus on arvioitavissa 
luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoit-
teen kattamiseksi vaadittavien menojen dis-
kontattuun nykyarvoon. Diskonttauskorkona 
käytetään korkoa, joka kuvaa markkinoiden 
näkemystä rahan aika-arvosta ja velvoittee-
seen liittyvistä riskeistä.

Keskeiset harkintaan perustuvat 
ratkaisut tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita 
sovellettaessa 
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan teke-
mään tulevaisuutta koskevia arvioita ja ole-
tuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi jou-
dutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa.

Alla on esitetty keskeisimmät tilinpäätöksen 
osa-alueet, joissa johto on joutunut käyttä-
mään harkintaa ja arvioihin liittyy merkittäviä
epävarmuustekijöitä. 

Hankituissa liiketoiminnoissa aineettomien 
hyödykkeiden käyvän arvon määritys perus-
tuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavir-
roista. Aineettomien hyödykkeiden asiakas-
sopimusten pituuksissa ja niiden tuottamissa 
tulevaisuuden rahavirroissa joudutaan teke-
mään arvioita ja ennusteita. Liikearvo testa-
taan konsernissa vuosittain sekä arvioidaan 
viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimis-
periaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa 
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat ra-
hamäärät on määritetty käyttöarvoon perustu-
vina laskelmina. Nämä laskelmat edellyttävät 
arvioiden käyttämistä liiketoiminnan kannat-
tavuudesta ja kaikista siihen vaikuttavista te-
kijöistä. Rajallisen taloudellisen vaikutusajan 
omaavien aineettomien hyödykkeiden osalta 
arvioidaan vuosittain, onko arvonalentumi-
sesta olemassa viitteitä. Jos viitteitä on ha-
vaittavissa, testataan aineettomat hyödykkeet 
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31.12.2015 Liite Alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–5 vuotta Yli 5 vuotta Rahavirta 
yhteensä

Ostovelat ja muut korottomat velat 24 2 462 0 0 0 2 462
Lainat rahoituslaitoksilta
-pääoma 22 433 59 117 304 914
-korkomaksut 5 2 2 0 9
Rahoitusleasingvelat 22
-pääoma 0 0 0 0 0
-korkomaksut 0 0 0 0 0

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen pää-
omarakenteen avulla tukea konsernin liiketoimintaa varmistamalla
normaalit toimintaedellytykset liiketoiminnalle ja kasvattaa omista-
ja-arvoa tavoitteena paras mahdollinen tuotto.

Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon ja osakeantien 
kautta. Konserni voi vaihdella ja mukauttaa osakkeenomistajille
maksettujen osinkojen määrää tai uusien liikkeeseen laskettavien 
osakkeiden lukumäärää tai päättää omaisuuserien myynneistä
velkojen vähentämiseksi.

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan nettovelkaan-
tumisasteella. Konsernin korolliset nettovelat olivat vuoden 2015
lopussa -7,1 miljoonaa euroa (vuoden 2014 lopussa -2,7 mil-
joonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste -48,3 % (-22,4 %). 
Nettovelkaantumisastetta laskettaessa korollinen nettovelka on 
jaettu oman pääoman määrällä. Nettovelkoihin sisältyvät korolliset 
velat vähennettyinä korollisilla saamisilla ja rahavaroilla. Konsernin 
strategiana on pitää nettovelkaantumisaste alle 25 %:n. Strategia 
ei ole muuttunut edellisestä vuodesta.

Konserniin sovelletaan ulkopuolisia pääomavaatimuksia liit-
tyen konsernin vuonna 2012 ottamiin rahoituslaitoslainoihin sekä 
osaan projektitakauksista. Kyseiset pääomavaatimukset liittyvät 
minimiomavaraisuusasteeseen, konsernin emo-ja tytäryhtiöiden 
omistussuhteisiin ja korollisten nettovelkojen maksimimäärään lii-
ketuloksesta ennen poistoja. Konserni seuraa jatkuvasti näitä tun-
nuslukuja osana rahoitusasemansa kuukausittaista arviointia. 
 

 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Rahoitusvelat 1 178  1 405
Rahavarat 8 319 4 105
Nettovelat -7 141 -2 700
Oma pääoma yhteensä 15 033  12 061
Nettovelkaantumisaste -48,3 % -22,4 %

Konsernin aikaisempia yrityskauppoja on toteutettu osakevaihtona, 
joihin voi liittyä usean vuoden pituiselle määräytymisjaksolle sovit-
tuja mahdollisia lisäkauppahintoja, jotka niin ikään on mahdollisuus 
kuitata antamalla myyjätahoille yhtiön omia osakkeita. Arvio tällais-
ten lisäkauppahintojen määrästä kirjataan kaupantekohetkellä tasee-
seen muihin rahoitusvelkoihin. Tilinpäätöshetkellä ja vertailuvuonna 
taseessa ei ollut tällaisia lisäkauppahintavelkoja.

31.12.2014 Liite Alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–5 vuotta Yli 5 vuotta Rahavirta 
yhteensä

Ostovelat ja muut korottomat velat 24 1 856 0 0 0 1 856
Lainat rahoituslaitoksilta
-pääoma 22 630 398 353 0 1 381
-korkomaksut 15 4 4 0 23
Rahoitusleasingvelat 22
-pääoma 24 0 0 0 24
-korkomaksut 1 0 0 0 1

Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä seuraavat korolliset rahoitusvelat:

Rahoitusvelka Käyttötarkoitus Alkuperäinen  
pääoma TEUR

Jäljellä oleva pääoma 
TEUR Perustamisvuosi

Pankkilaina Valmiusluotto 2000 250 2012
Pankkilaina Tytäryhtiön TEKES-laina 502 360 2010-2013

Mainittuun emoyhtiön pankkilainaan sisältyy kovenantteja, jotka ra-
portoidaan pankille vuosittain edelliseltä 12 kuukauden jaksolta. Jos 
kovenantit rikkoutuvat, luotonantaja voi vaatia luottojen nopeutettua 
takaisinmaksua tai vaihtoehtoisesti rahoituskoron nostoa 0,5 pro-
senttiyksiköllä. Kovenanttien, joiden ehdot liittyvät omavaraisuus-
asteeseen, konsernirakenteeseen liittyviin ehtoihin ja nettovelkojen 
suhteeseen EBITDA-tunnuslukuun, herkkyysmarginaalit tilikaudella 

2015 olivat hyvät, eikä näköpiirissä johdon arvion mukaan ole seik-
koja, jotka voisivat johtaa kovenanttien rikkoutumiseen jäljellä ole-
vana laina-aikana.

Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyy-
sia. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät sekä korkomaksut 
että pääoman takaisinmaksut.
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1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
TEUR Done Software Solutions Oy Contact center (Midas Touch Oy)
Tuotot 631 1 573 0 3 450
Kulut -453 -1 240 0 -3 110
Voitto ennen veroja 178 333 0 340
Verot 0 -5 0 18
Voitto verojen jälkeen 178 328 0 358

Voitto liiketoiminnan luovutuksesta en-
nen veroja 1 648 0 0 -1 988

Verot 0 -5 0 0
Voitto liiketoiminnan luovutuksesta vero-
jen jälkeen 1 648 -5 0 -1 988

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 1 826 323 0 -1 630

Rahavirrat:

Liiketoiminnan rahavirrat 5 354 0 237
Investointien rahavirrat -5 -19 0 -9
Rahoituksen rahavirrat 0 0 0 0

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
TEUR Informaationäytöt (FLS Finland Oy)
Tuotot 0 0

Lopetettavien toimintojen tulos esitetään 
tuloslaskelmassa rivillä tilikauden voitto 

lopetetuista toiminnoista, joka muodostuu 
myydyistä tai myytävissä olevista yhtiöistä.

Kulut 0 -28
Voitto ennen veroja 0 -28
Verot 0 0
Voitto verojen jälkeen 0 -28

Voitto liiketoiminnan luovutuksesta en-
nen veroja 0 0

Verot 0 0
Voitto liiketoiminnan luovutuksesta vero-
jen jälkeen 0 0

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista 0 -28

Rahavirrat:

Liiketoiminnan rahavirrat 0 -28
Investointien rahavirrat 0 0
Rahoituksen rahavirrat 0 0

1) Toimintasegmentit  
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka muodostuu konsernin itsenäisistä liiketoimintaa harjoittavista tytäryhtiöistä.  

Konserni on 1.12.2014 päättänyt luopua Teknologia ja Palvelut -segmenttiään edustavista Boomeranger Boats Oy:stä sekä Done Software 
Solutions Oy:stä ja yhtiöt on myyty tilikaudella 2015.

Konsernin raportoima segmentti on:
Revenio Terveysteknologia 
(Icare Finland Oy, Icare Inc., Oscare Medical Oy ja Revenio Research Oy)

Silmänpainemittareiden suunnittelu, valmistus ja myynti, 
luuntiheyden mittalaitteen suunnittelu, valmistus ja myynti 
sekä konsernin tutkimus- ja kehityshankkeiden hallinnointi 

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
2015, TEUR

Suomi Muu Eurooppa Muut Yhteensä
Liikevaihto 774 4 809 14 667 20 250
Varat 16 250 0 2 175 18 425
Investoinnit 2 239 0 34 2 273

2014, TEUR
Suomi Muu Eurooppa Muut Yhteensä

Liikevaihto 620 4 254 11 157 16 031
Varat 17 693 0 1 643 19 336
Investoinnit 1 150 0 0 1 150

2) Liikevaihto
TEUR 2015 2014
Liikevaihto, tavarat 20 250 15 843
Liikevaihto, palvelut 0 188
Yhteensä 20 250 16 031

3) Lopetetut toiminnot
Konsernin lopetetut toiminnot muodostuvat tilikaudella 2015 Kauhajoen Sisälogistiikka Oy:n, Done Software Solutions Oy:n ja Boomeranger 
Boats Oy:n liiketoiminnoista. Boomeranger Boats Oy:n liiketoiminta myytiin 25.2.2015 ja Done Software Solutions Oy 7.5.2015. Kauhajoen 
Sisälogistiikka Oy on asetettu selvitystilaan ja yhtiö on tarkoitus purkaa vuoden 2016 aikana. 

Lopetettuihin toimintoihin kuuluvien liiketoimintojen tulos, luovutuksesta johtuvat voitot sekä osuus rahavirroista olivat seuraavat:  
  

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014

TEUR Boomeranger Boats Oy Kauhajoen Sisälogistiikka Oy / 
Done Logistics Oy

Tuotot 230 3 666 0 323
Kulut -398 -3 484 -33 -482
Voitto ennen veroja -168 182 -33 -159
Verot 0 0 0
Voitto verojen jälkeen -168 182 -33 -159

Voitto liiketoiminnan luovu-
tuksesta ennen veroja 341 -3 122 0 0

Verot 0 4 0 0
Voitto liiketoiminnan luovu-
tuksesta verojen jälkeen 341 -3 118 0 0

Tilikauden tulos lopetetuista 
toiminnoista 173 -2 936 -33 -159

Liiketoiminnan rahavirrat 5 -1 461 -58 327
Investointien rahavirrat -3 -71 0 0
Rahoituksen rahavirrat 0 0 0 0
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8) Liiketoiminnan muut kulut

1.1.-31.12.2015
TEUR

1.1.-31.12.2014
TEUR

Vapaaehtoiset henkilösivukulut -221 -96
Vuokrat -315 -312
Muut toimitilakulut -16 -19
IT-sekä kone-ja kalustokulut -371 -326
Markkinointi-ja matkakulut -1 676 -1 318
T&K -kulut -96 -387
Hallintopalvelut -2 083 -865
Muut liiketoiminnan muut kulut -47 -42
Yhteensä -4 827 -3 365

9) Tutkimus- ja kehittämismenot

Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja kehittämismenoja 96 tuhatta euroa vuonna 2015 (387 tuhatta euroa vuonna 2014).

10) Rahoituskulut (netto)

1.1.-31.12.2015
TEUR

1.1.-31.12.2014
TEUR

Korkokulut rahoituslainoista -15 -32
Valuuttakurssitappiot vieraasta pääomasta -241 -5
Muut rahoituskulut -30 0
Valuuttakurssivoitot vieraasta pääomasta 419 267
Muut rahoitustuotot 11 15
Yhteensä 144 245

Konserni ei hankkinut uusia liiketoimintoja tilikaudella 2015. 

5) Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
TEUR TEUR

Saadut korvaukset ja avustukset 50 10
Muut 27 9
Yhteensä 78 19

6) Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
TEUR TEUR

Palkat -3 206 -2 111
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt -551 -456
Muut henkilösivukulut -139 -51
Yhteensä -3 896 -2 618

Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
Revenio Terveysteknologia (Icare Finland Oy, Icare Inc., Oscare Medical Oy ja Revenio 
Research Oy) 32 25

Lopetettavat toiminnot 0 44
Hallinto (Revenio Group Oyj) 5 5
Yhteensä 37 74

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista, osakeomistuksista ja optio-oikeuksista esitetään liitetiedossa 28. Lähipiiritapahtumat.
Tiedot myönnetyistä optioista esitetään liitetiedossa 21. Osakeperusteiset maksut.

7) Poistot ja arvonalentumiset

1.1.-31.12.2015
TEUR

1.1.-31.12.2014
TEUR

Poistot hyödykeryhmittäin
Kehittämismenot -195 -112
Aineettomat hyödykkeet -80 -221
Poistot aineettomista hyödykkeistä yhteensä -275 -333

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto -268 -193
Poistot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä yhteensä -268 -193

Arvonalentumiset yhteensä 0 0

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset yhteensä -542 -526

4) Hankitut liiketoiminnot 
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13) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Maa- ja vesialueet 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Hankintamenot 1.1. 0 64
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 -64
Hankintamenot 31.12. 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 64

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden maa- ja vesialueiden hankintamenon lisäyksiin ei sisälly rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä.

Rakennukset ja rakennelmat 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Hankintamenot 1.1. 0 979
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 -979
Hankintamenot 31.12. 0 0
Kertyneet poistot 1.1. 0 -354
Tilikauden poistot 0 -42
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 396
Kertyneet poistot 31.12. 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0
Kirjanpitoarvo 1.1. 0 625

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden rakennusten ja rakennelmien hankintamenon lisäyksiin ei sisälly rahoitusleasing-sopimuksilla 
vuokrattuja hyödykkeitä.

Koneet ja kalusto 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Hankintamenot 1.1. 2 691 3 702
Lisäykset tilikauden aikana 338 435
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 -787
Vähennykset tilikauden aikana -1 421 -659
Hankintamenot 31.12. 1 608 2 691
Kertyneet poistot 1.1. -2 198 -3 133
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 394
Tilikauden poistot -209 -234
Vähennykset tilikauden aikana 1 428 775
Kertyneet poistot 31.12. -978 -2 198
Kirjanpitoarvo 31.12. 630 493
Kirjanpitoarvo 1.1. 493 569

Rahoitusleasing-sopimukset, koneet ja kalusto 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Hankintamenot 1.1. 444 736
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 -40
Vähennykset tilikauden aikana -444 -252
Hankintamenot 31.12. 0 444
Kertyneet poistot 1.1. -437 -645
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 57
Tilikauden poistot 0 -74
Vähennykset tilikauden aikana 437 225
Kertyneet poistot 31.12. 0 -437
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 7
Kirjanpitoarvo 1.1. 7 91

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Hankintamenot 1.1. 85 0
Lisäykset tilikauden aikana 61 85
Vähennykset tilikauden aikana -85 0
Hankintamenot 31.12. 61 85
Kirjanpitoarvo 31.12. 61 85
Kirjanpitoarvo 1.1. 85 0

11) Tuloverot

1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -1 343 -601

Aikaisempien tilikausien verot 18 -5

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos 12 -316

Tuloverot -1 313 -922

Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla 20 % (20%) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

Verokannan täsmäytys 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Tulos ennen veroja 5 903 4 658

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla -1 181 -932

Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat -41 28

Verovapaat tulot 310 230

Vähennyskelvottomat kulut -314 -7

Yhtiöverokannan muutoksen vaikutus laskennallisen verosaamisen arvoon 0 0

Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot laskennallisista verosaamisista ja -veloista 12 104

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö 0 -420

Verot aikaisemmilta tilikausilta 18 -5

Verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista -117 79

Verot tuloslaskelmassa -1 313 -922

12) Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden voitto ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana.

1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (TEUR), jatkuvat toiminnot 4 865 3 736

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (TEUR), lopetetut toiminnot 1 907 -4 430

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (omat osakkeet vähennetty), kpl 7 936 670 7 876 183

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot 0,61 0,47

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR), lopetetut toiminnot 0,24 -0,56

Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR), jatkuvat toiminnot 0,61 0,47

Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR), lopetetut toiminnot 0,24 -0,56

Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden voitto ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla tili-
kauden aikana sisältäen osakeoptioiden laimennusvaikutuksen. Osakeoptioilla 329.800 kpl (473.300) kpl) oli tilikauden loppuessa 31.127 kpl 
osakelaimennusvaikutus.
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Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysi  
Liikearvojen testauslaskelmilla suoritetun herkkyysanalyysin perusteella laskelmien keskeisissä erissä voi lisäksi tapahtua seuraavia muu-
toksia ilman, että tarvetta alentaa olemassaolevia liikearvoja ilmenee:

Rahavirtaa tuottava yksikkö (CGU)

Diskonttauskoron 
nousu, %-yks

Ennustejaksolla 
käytetyn yksikön

liikevoittotason 
aleneminen, %

CGU1: Icare 272,9 98,6

Arvioitaessa Icare Finland Oy:n kerrytettävissä olevaa rahamäärää, johdon mielestä minkään keskeisen ennustetekijän jokseeenkin mahdollinen
muutos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi tilanteeseen jossa konsernitaseeseen merkittyä liikearvoa olisi tarpeen alentaa.

15) Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet
1.1.–31.12.2015

TEUR
1.1.–31.12.2014

TEUR
Hankintamenot 1.1. 5 316 4 683
Lisäykset tilikauden aikana 1 113 726
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 -32
Vähennykset tilikauden aikana -2 016 -61
Hankintamenot 31.12. 4 413 5 316
Kertyneet poistot 1.1. -2 491 -2 253
Siirto myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0 31
Tilikauden poistot -268 -345
Vähennykset tilikauden aikana 2 016 76
Kertyneet poistot 31.12 . -743 -2 491
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 670 2 825
Kirjanpitoarvo 1.1. 2 825 2 327

Aineettomat hyödykkeet muodostuvat pääasiassa aktivoiduista kehitysmenoista, yrityskauppojen yhteydessä hankituista patenteista ja muista 
aineettomista hyödykkeistä. Erään sisältyy myös IT-ohjelmistoja.

14) Liikearvo

1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEURLiikearvo

Hankintamenot 1.1. 1 191 6 966
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 191 6 966
Lisäykset tilikauden aikana 0 0
Vähennykset tilikauden aikana 0 -5 775
Hankintamenot 31.12. 1 191 1 191
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 191 1 191

Liikearvon kirjanpitoarvojen jakaantuminen:
Revenio Terveysteknologia 1 191 1 191
Lopetetut toiminnot 0 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 191 1 191

Liikearvon arvonalentumistestaukset    
Liikearvon testausta varten konserni on muodostanut tilikaudella 2015 yhden rahavirtaa tuottavan yksikön, jolle konsernitaseen mukainen
liikearvo on kohdistettu. Rahavirtaa tuottava yksikkö ja sille kohdistettu liikearvo on seuraava:    

Rahavirtaa tuottava yksikkö (CGU) Liikearvo TEUR
CGU1: Icare, Revenio Terveysteknologia-segmentti 1 191
Liikearvo 31.12.2015 yht. 1 191

Liikearvo on muodostunut yritysten hankinnan yhteydessä. Yhtiöiden 
jako rahavirtaa tuottaviin yksiköihin vastaa konsernin yhtiörakennetta .

Liikearvon kirjaamisperusteet on arvioitu erikseen kunkin yrityshan-
kinnan yhteydessä. Icare Finland Oy:n liikearvon kirjaamisperuste 
on sen kehittämä ja omistama silmänpaineen mittausteknologia ja 
siihen perustuva tuotteiden vahva kilpailukyky ja markkinapotentiaali. 

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
määritetty käyttöarvoon perustuen. Laskelmien pohjana olevat ra-
havirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka 
kattavat viiden vuoden ajanjakson.

Johto on perustanut rahavirtaennusteensa strategian, viimeisim-
pien budjettien ja ennusteiden lisäksi mm. arvioon viimeaikaisten 

suhdannemuutosten vaikutuksesta rahavirtayksiköiden kykyyn tuot-
taa kassavirtaa sekä muuhun ulkoiseen informaatioon, jolla johdon 
arvion mukaan on tämä vaikutus. Käytetyt oletukset ovat johdonmu-
kaisia suhteessa toteutuneeseen kehitykseen, ja ovat johdon käsi-
tyksen mukaan maltillisia tulevien vuosien kasvu- ja kannattavuus-
näkymien osalta.

Käyttöarvon laskennassa käytetyt diskonttauskorot ennen veroja 
on määritelty erikseen kullekin kassavirtaa tuottavalle yksikölle kes-
kimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, Weighted 
Average Cost of Capital) menetelmällä, joka kuvaa oman ja vieraan 
pääoman kokonaiskustannusta ottaen huomioon omaisuuseriin liit-
tyvät erityiset riskit.

Rahavirtaa tuottava yksikkö (CGU)

Diskonttaus-
korko-%

31.12.2015

Diskonttaus-
korko-%

31.12.2014
Muutos 2014-2015

CGU1: Icare 7,6 8,7 -1,1

Terminal-arvon kasvuprosentti laskelmissa on oletettu 2%:ksi. Vuotuiset kerrytettävissä olevat rahavirrat on arvioitu yhtiön strategia ja tä-
mänhetkinen tulostaso huomioiden kaikkien laskelman komponenttien osalta viideltä vuodelta samalla tarkkuudella kuin yksiköiden toimin-
tasuunnitelmat ja budjetit laaditaan, terminal-arvon perustana olevaan vuoteen saakka.

Suoritettujen testien perusteella ei ollut aihettaa alentaa konsernitaseen mukaisia liikearvoja tilikaudella 2015.
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17) Vaihto-omaisuus

31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Aineet ja tarvikkeet 977 1 036
Keskeneräiset tuotteet/ennakkomaksut 87 -49
Valmiit tuotteet 695 269
Yhteensä 1 759 1 256

18) Myyntisaamiset ja muut saamiset

31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Myyntisaamiset 2 031 1 760
Muut saamiset 176 212
Siirtosaamiset 352 376
Yhteensä 2 559 2 348

Myyntisaamisten ja muiden saamisten erien tasearvot ovat luottoriskin enimmäismäärä. Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.

Myyntisaamisten ikäjakauma
ja arvonalentumistappioksi kirjatut erät

31.12.2015
TEUR

Arvonalentumis-
tappiot

Netto  
31.12. 2015

Erääntymättömät 1 552 1 552
Erääntyneet

Alle 30 päivää 259 259
30-60 päivää 73 73
61-90 päivää 175 175
Yli 90 päivää 6 -34 -28

Yhteensä 2 065 -34 2 031

Myyntisaamisten ikäjakauma
ja arvonalentumistappioksi kirjatut erät

31.12.2014
TEUR

Arvonalentumis-
tappiot

Netto  
31.12. 2014

Erääntymättömät 1 375 1 375
Erääntyneet

Alle 30 päivää 260 260
30-60 päivää 58 58
61-90 päivää 60 60
Yli 90 päivää 7 7

Yhteensä 1 760 0 1 760

19) Rahavarat

31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Pankkitilit ja käteisvarat 8 319 4 105
Yhteensä 8 319 4 105

16) Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verosaamisten erittely 2015
1.1.2015

TEUR

Kirjattu 
tuloslaskelmaan

TEUR
31.12.2015

TEUR
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 188 43 231
Hyllypoistot 17 -11 6
Yhteensä 205 32 237

Laskennallisten verosaamisten erittely 2014
1.1.2014

TEUR

Kirjattu 
tuloslaskelmaan

TEUR
31.12.2014

TEUR
Vahvistetuista tappioista 420 -420 0
Rahoitusleasing -18 18 0
Optiot 64 -64 0
Rahavarat 9 -9 0
Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 46 142 188
Hyllypoistot 0 17 17
Yhteensä 521 -316 205

Laskennallisten verovelkojen erittely 2015
1.1.2015

TEUR

Kirjattu 
tuloslaskelmaan

TEUR
31.12.2015

TEUR
Aineettomien hyödykkeiden aktivointi arvon 
kohdistuksista 127 -127 0

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen 
käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä 26 -10 16

Yritysjärjestelyt -135 135 0
Yhteensä 18 -2 16

Laskennallisten verovelkojen erittely 2014
1.1.2014

TEUR

Kirjattu 
tuloslaskelmaan

TEUR

Siirretty myytävänä 
oleviin pitkäaikaisiin 

velkoihin
TEUR

31.12.2014
TEUR

Aineettomien hyödykkeiden aktivointi arvon 
kohdistuksista 130 -3 0 127

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostaminen 
käypään arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä 65 -39 0 26

Verokantamuutoksen vaikutus -6 6 0 0
Yritysjärjestelyt -26 -41 -68 -135
Yhteensä 163 -77 -68 18

Laskennalliset verosaamiset ja -velat muodostuvat väliaikaisista eroista jotka ovat syntyneet pääosin varaston sisäisistä katteista.

31.12.2015 31.12.2014
Laskennallinen nettoverosaaminen 221 187
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21) Osakeperusteiset maksut  
 
Henkilöstön optio-oikeudet 

Optio-ohjelma 2007
Yhtiöllä on sen hallituksen 23.11.2007 yhtiökokouksen 3.4.2007 
myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla päättämä optiojärjestelmä, 
johin kuuluu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Kymmenen op-
tio-oikeutta oikeuttaa yhteen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. 
Optiojärjestelmään kuuluvien optio-oikeuksien perusteella merkit-
tävissä olevien osakkeiden osuus oli yhteensä enintään 0,6 % ti-
likauden päätöshetken osakkeista ja äänistä kun optio-oikeuksilla 
merkityt uudet osakkeet on rekisteröity.

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), 
B (1.000.000 kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden 
merkintäaika on optio-oikeudella A 1.5.2009-1.5.2013 (merkintäai-
ka päättynyt), optio-oikeudella B 1.11.2010-1.11.2014 (merkintäai-
ka päättynyt) sekä optio-oikeudella C 1.5.2012-1.5.2016. Osakkeen 
merkintähinta on Revenio Group Oyj:n osakkeen painotettu keski-
kurssi 1.-30.11.2010, 1,24 EUR (optio-oikeus C).Kutakin merkintä-
hintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen 
jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä 
kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudes-
ta poiketen Revenio Group-konsernin johtohenkilöille ja Revenio 
Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical 
Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, kos-
ka optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Revenio Group-konsernin 
henkilöstön kannustusjärjestelmää.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2007B ja 2007C 
sekä osa optio-oikeuksista 2007A annettiin Done Medical Oy:lle.
Tilinpäätöshetkellä 31.12.2012 henkilöstölle myönnetyt optiot ovat 
2007A, 2007B- ja 2007 -Csarjan optio-oikeuksia. Done Medical Oy:lla 
olevat loput 2007A- ja -2007B- ja 2007C-optio-oikeudet voidaan 
osaksi tai kokonaan myöntää henkilöstölle myöhemmin. Myönnetyt 
optio-oikeudet ovat oman pääoman ehtoisia instrumentteja.

Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen osakemerkintäajan 
alkamista, tulee hänen tarjota yhtiölle takaisin vastikkeetta sellaiset 
optio-oikeudet, joiden osalta osakemerkinnän aika ei työ- tai toimi-
suhteen päättymispäivänä ollut alkanut. 

Optio-ohjelma 2015 
Yhtiöllä on sen hallituksen 10.8.2015 yhtiökokouksen 19.3.2015 
myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla päättämä optiojärjestelmä, 
johon kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus oi-
keuttaa yhteen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. 

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B 
(50.000 kappaletta) ja C (50.000 kappaletta). Osakkeiden merkintä-
aika on optio-oikeudella A 31.5.2017-31.5.2019, optio-oikeudella B 
31.5.2018-31.5.2020 sekä optio-oikeudella C 31.5.2019-31.5.2021. 

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2015A Revenion osakkeen 
vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 
1.9. – 15.10.2015 lisättynä 15 prosentilla, optio-oikeudella 2015B 
Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä 1.9. – 15.10.2016 lisättynä 15 prosentilla ja op-
tio-oikeudella 2015C Revenion osakkeen vaihdolla painotettu kes-
kikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9. – 15.10.2017 lisättynä 
15 prosentilla.

Kutakin merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymis-
jakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien 
osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta poiketen vastikkeetta Revenio -konsernin avainhenkilöille ja 
Revenion kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical Oy:lle. 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska op-
tio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Revenio Group-konsernin henki-
löstön kannustusjärjestelmää.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio -kon-
sernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhen-
kilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin kun niitä ei 
jaeta konsernin henkilöstölle.

20) Osakkeiden lukumäärän muutoksen vaikutukset omaan pääomaan

Seuraavassa on esitetty osakkaiden lukumäärän muutosten vaikutuksia omaan pääomaan tilikausien 2014 ja 2015 aikana.

Osakkeiden 
lkm

Osake-
pääoma

TEUR

 Ylikurssi-
rahasto

TEUR

Sij. vapaan 
oman pää- 

oman rahasto
TEUR

Omat
osakkeet

Yhteensä
TEUR

1.1.2014 7 850 479 5 315 2 439 4 499 -57 12 196
Osakemerkintä optioilla 14.3.2014 6 040 12 12
Osakemerkintä optioilla 30.5.2014 26 500 46 46
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
31.5.2014 43 43

Osakemerkintä optioilla 26.9.2014 10 600 19 19
Osakemerkintä optioilla 14.11.2014 38 459 67 67
Osakkeiden merkinnästä välittömästi aiheutu-
neet kulut -12 -12

31.12.2014 7 932 078 5 315 2 439 4 631 -14 12 371

Osakkeiden
lkm

Osake-
pääoma

TEUR

Ylikurssi-
rahasto

TEUR

Sij. vapaan 
oman pää- 

oman rahasto
TEUR

Omat
osakkeet

Yhteensä
TEUR

1.1.2015 7 932 078 5 315  2 439 4 631 -14 12 371
Osakemerkintä optioilla 6.3.2015 1 000 2 2
Osakemerkintä optioilla 4.6.2015 2 211 3 3
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
31.5.2015 43 43

Osakemerkintä optioilla 25.9.2015 8 522 11 11
Osakemerkintä optioilla 3.12.2015 2 617 3 3
31.12.2015 7 946 428 5 315  2 439 4 650 29 12 433

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiön osakepääoma jakautuu yhteen osakelajiin ja 7.946.428 osakkee-
seen. Tilinpäätöshetkellä yhtiön hallussa oli 554 yhtiön omaa osaketta (REG1V) . Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin.

Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:   
   
Ylikurssirahasto   
Niissä tapauksissa, joissa osakeanneista tai optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734)
aikana, osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ja ylikurssirahastoon järjestelyn 
ehtojen mukaisesti transaktiokuluilla vähennettynä. 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden
merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.  
   
Arvonmuutosrahasto      
Arvonmuutosrahastoon kirjataan hankittujen toimintojen maksuna suunnattujen osakeantien käyvän arvon ja merkintähinnan ero.   
    
Omat osakkeet-rahasto     
Omat osakkeet rahasto sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. Hankittujen osakkeiden hankintameno esite-
tään omaa pääomaa vähentäen. Kun omia osakkeita mitätöidään, siirretään vastaava määrä kertyneiden voittovarojen tilille.
      
Hallitus ehdottaa 15.3.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: 
– osinkona jaetaan 0,70 euroa/osake, yhteensä 5.562.500,00 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä. 
– loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.  
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23) Muut vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat 
vähimmäisvuokrat:

31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Yhden vuoden kuluessa 387 517
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 611 989
Yli viiden vuoden kuluttua 50 0
Yhteensä 1 049 1 506

Konserni on pääosin vuokrannut käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Konsernin merkittävin vuokravastuu liittyy emoyhtiön sekä 
Terveysteknologia-segmentin Vantaan toimitiloihn, jossa jäljellä oleva vuokravastuu on noin 4,5 vuoden pituinen. Muut toimitilavuokrasopimuk-
set ovat toistaiseksi jatkuvia kolmen tai kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

22) Rahoitusvelat

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Rahoituslaitoslainat 176 574
Pääomalainat 264 199
Lainat vähemmistöosakkailta 304 0
Yhteensä 744 773
Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen lyhennysosuudet 398 608
Rahoituslaitoslainat 36 0
Rahoitusleasingvelat 0 24
Yhteensä 433 632

Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 26.
Konsernin rahoituslaitoslainat ovat vaihtuva- ja kiinteäkorkoisia. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti on 1,01% (1,23% vuonna 2014) . 
Konsernin kaikki lyhyt- ja pitkäaikaiset rahoitusvelat ovat euromääräisiä. Lainat erääntyvät vuoteen 2019 mennessä. Osa rahoituslaitoslainoista 
on vakuudellisia. Lainojen vakuutena on käytetty yrityskiinnityksiä. Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset 
uudelleenhinnoittelujaksot ovat seuraavat: 

2015
TEUR

2014
TEUR

Enintään 6 kuukautta 250 750
Yhteensä 250 750

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat:
31.12.2015

TEUR
31.12.2014

TEUR
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien kokonaismäärät
Yhden vuoden kuluessa 0 25
Yhteensä 0 25
Rahoitusleasingvelat – vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa 0 24
Yhteensä 0 24
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 0 1
Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 0 24

Optioiden muutokset 2015 2007C
Tilikauden alussa ulkona olleet 0 473 300
Tilikauden aikana myönnetyt uudet optiot 150 000 0
Yhtiölle palautuneet optiot 0 0
Uudelleenallokoidut optiot 0 0
Käytetyt optiot 0 143 500
Rauenneet optiot 0 0
Tilikauden lopussa ulkona olevat optiot 150 000 329 800
Tilikauden lopussa toteutettavissa olevat optiot 150 000 329 800

Käyvän arvon määrittäminen  
Konserni käyttää optioiden käyvän arvon määrittämiseen Black-Scholes -mallia. Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty osakkeen toteu-
tuneen kurssikehityksen perusteella otten huomioiden optioiden jäljellä oleva voimassaoloaika. Osakkeiden käypä arvo on perustunut noteerat-
tuun osakehintaan.

Käyvän arvon määrityksessä käytetyt oletukset tilikausilla 2012–2014: 2007C, 
26.4.2012 myönnetyt

Odotettu volatiliteetti 52
Keskimääräinen juoksuaika, vuosia 3,0
Riskitön korko 3,0
Henkilöstön pysyvyys, % 100
Myöntämispäivänä määritetty option käypä arvo EUR 0,143

Optio-ohjelmista 2007B ja 2007C myönnetyistä optioista ei ole kulukirjauksia tilikaudella eikä vertailuvuonna. 

Osana toimisuhteen ehtoja on Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaaralla tai hänen hallitsemallaan yrityksellä oikeus milloin ta-
hansa toimitusjohtajasopimuksen voimassa ollessa vaatia yhtiöstä itselleen suunnattu osakeanti. Osakeannin merkintähinta on viimeisten 30 
pörssipäivän keskikurssi ja sen maksimimäärä on 1,0 miljoonaa euroa. Osakeanti suunnataan toimitusjohtajalle yhtiön hallituksen valtuuden no-
jalla, ja ellei valtuutta ole olemassa, kutsutaan koolle yhtiökokous myöntämään valtuus ja/tai päättämään ko. osakeannista. Optiot on kirjattu ku-
luksi myöntämishetkellä tilikaudella 2007, yhteensä 55 teur.

Konsernin liitetiedot 31.12.2015Konsernin liitetiedot 31.12.2015
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Muut pitkäaikaiset etuudet muodostuvat johdon pitkäaikaisesta vuosien 2013-2015 tulospalkkiojärjestelmästä (LTI) jonka piirissä ovat vuoden 
2013 konsernijohtoryhmän jäsenet. Palkkiojärjestelmästä suoritetaan maksuja aikaisintaan vuonna 2016. Lyhytaikaisten tulospalkkiojärjestelmien 
kulut kirjataan varauksena tilinpäätökseen niiden määräytymisvuonna ja esitetään lähipiiritapahtumissa sillä tilikaudella jolla hallitus tekee päätök-
sen niiden maksamisesta.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot:
1.1.–31.12.2015

TEUR
1.1.–31.12.2014

TEUR
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara 296 321
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela 36 36
Hallituksen jäsen Rolf Fryckman 18 18
Hallituksen jäsen Ari Kohonen 18 18
Hallituksen jäsen Pekka Rönkä 18 13,5
Hallituksen jäsen Kyösti Kakkonen 18 13,5
Yhteensä 404 420

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 36 000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 18 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsen-
ten palkkio maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti rahana. Toimitusjohtajan 
työsopimuksen palkallinen irtisanomisaika on työnantajan puolelta kahdeksantoista -ja toimitusjohtajan puolelta kuusi kuukautta. Toimitusjohtajan 
eläkeikä määräytyy lain mukaan. Kaudella ei ole tehty luottotappiovarauksia tai kulukirjauksia menetetyistä tai epävarmoista lähipiirisaamisista. 

Lähipiiriin kuuluvilla johtoryhmän jäsenillä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla oli tilinpäätöshetkellä hallussaan optio-oikeuksia seuraavasti:

Optio-oikeus 31.12.2015 31.12.2014
2007B 0 2
2007C 0 85 000
2015 41 000 0
Yhteensä 41 000 85 002

1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

57 0

Mainitut 2007-optiot olivat myöntämishetkellä tytäryhtiö Done Medical Oy:n hallussa, jolle ne oli myönnetty vuonna 2007. Hallituksen jäsenil-
le ei ole myönnetty optio-oikeuksia. Kymmenen optio-oikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden Revenio Group Oyj:n osakkeen optio-ohjelmassa 
määritellyllä myöntämisajankohtaa edeltävän kuukauden Revenio Group Oyj:n Helsingin pörssissä noteeratun osakkeen painotetulla keskikurs-
silla. Optio-ohjelman ehtojen pääkohdat on selostettu edellä kohdassa 21 Osakeperusteiset maksut.

Mainitut 2015 optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vastikkeetta Revenio-konsernin avainhenkilöille ja 
Revenio Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska op-
tio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Revenio-konsernin henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitse-
mään yhden Revenio Group Oyj:n osakkeen. Optio-ohjelman ehtojen pääkohdat on selostettu edellä kohdassa 21 Osakeperusteiset maksut.

Konsultointipalkkiot hallituksen lähiipiiriin kuuluvalle yhtiölle

27) Vastuusitoumukset 

Kiinnitykset 31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Annetut kiinnitykset
Rahoituslaitoslainat, jonka vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 250 750
Annetut kiinnitykset rahoituslaitoslainojen vakuudeksi 2 000 1 500
Pankkitakaukset, jonka vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 0 1 272
Annetut kiinnitykset pankkitakausten vakuudeksi 2 743 1 370
Annetut kiinnitykset yhteensä 4743 2 870

Vakuudet 31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Annetut pantit
Pantatut rahavarat omien vuokravastuiden, tavaraluottojen ja
projektityön vakuudeksi 0 77

Annetut pantit yhteensä 0 77

Annetut takaukset 
Tytäryrityksen puolesta omavelkaiset takaukset 0 1 309
Ulkopuolisen puolesta pankkitakauksen vakuudeksi 95 0
Annetut takaukset yhteensä 95 1 386

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 1.1.–31.12.2015
TEUR

1.1.–31.12.2014
TEUR

Johdon työsuhde-etuudet
Johtoon kuuluviin henkilöihin luetaan hallitus ja konsernin johtoryhmä
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 752 721
Muut pitkäaikaiset etuudet 51 125
Eläke-kulut 125 152
Yhteensä 928 998

28) Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytär- ja osakkuusyritykset, toimitusjohtaja sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet ovat seuraavat: Kotipaikka Omistusosuus
Emoyritys Revenio Group Oyj Vantaa
Done Medical Oy Seinäjoki 100,0 %
Kauhajoen Sisälogistiikka Oy Helsinki 100,0 %
Icare Finland Oy Helsinki 100,0 %
Revenio Research Oy Vantaa 100,0 %
Oscare Medical Oy Helsinki 53,0 %
Icare Inc. Missouri 100,0 %

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. Kauhajoen Sisälogistiikka Oy on luokiteltu lopetettaviin toimintoihin.

24) Ostovelat ja muut velat

31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Ostovelat 675 784
Muut velat 199 125
Siirtovelat 1 588 946
Yhteensä 2 462 1 856

Siirtovelkoihin sisältyvät erät:
Jaksotetut henkilöstökulut 1 214 690
Muut siirtovelat 374 256
Yhteensä 1 588 946

25) Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

31.12.2015
TEUR

31.12.2014
TEUR

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa:
Poistot ja arvonalentumiset 542 526
Yhteensä 542 526

26) Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 31.12.2015
Kirjanpitoarvo Käypä arvo 31.12.2014

Kirjanpitoarvo Käypä arvo

Lainat rahoituslaitoksilta 176 176 574 574
Pääomalainat 304 304 199 199
Yhteensä 480 480 773 773

Lyhytaikaisten lainojen käypä arvo vastaa niiden kirjanpitoarvoa, sillä diskonttauksen vaikutus ei ole merkittävä. Lähes kaikki pitkäaikaiset lainat 
ovat vaihtuvakorkoisia ja niiden kirjanpitoarvot eivät merkittävissä määrin eroa niiden käyvästä arvosta tilinpäätöspäivänä sillä yhtiön luottopree-
mio ei ole muuttunut merkittävästi niiden noston jälkeen.

Konsernin liitetiedot 31.12.2015Konsernin liitetiedot 31.12.2015
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

Liite 1.1.–31.12.2015
EUR

1.1.–31.12.2014
EUR

Liikevaihto 1 431 920,00 295 195,07
 
Liiketoiminnan muut tuotot 2 12 200,00 8 276,30

  
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 3 -838 912,84 -854 015,98
Henkilösivukulut
Eläkekulut -185 503,33 -197 269,63
Muut henkilösivukulut -36 319,67 -4 991,69
Henkilöstökulut yhteensä -1 060 735,84 -1 056 277,30

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -17 067,24 -19 622,15

Liiketoiminnan muut kulut 4 -952 752,69 -746 943,11

Liiketulos -1 586 435,77 -1 519 371,19

Rahoitustuotot ja -kulut 5
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0,00 1 410 149,98
Muut korko- ja rahoitustuotot 343 452,89 64 134,34
Konserniosuuksien arvonalentuminen 0,00 -3 122 076,24
Korko- ja muut rahoituskulut -176 705,03 -22 550,75
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 166 747,86 -1 670 342,67

Tulos ennen satunnaisia eriä -1 419 687,91 -3 189 713,86

Satunnaiset tuotot ja kulut 6
Satunnaiset tuotot 9 509 473,53 7 439 441,34
Satunnaiset kulut -1 076 967,23 -2 352 874,27
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 8 432 506,30 5 086 567,07

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 7 012 818,39 1 896 853,21

Tilikauden verot 7 -1 253 073,85 -849 431,51

Tilikauden tulos 5 759 744,54 1 047 421,70

29) Viiden edellisen tilikauden tunnuslukusarjat

1–12/2015
12 kk
IFRS

1–12/2014
12 kk
IFRS

1–12/2013
12 kk
IFRS

1–12/2012
12 kk
IFRS

1–12/2011
12 kk
IFRS

Liikevaihto TEUR 20 250 16 031 13 508 21 563 21 449
Liikevoitto TEUR 5 760 4 413 4 273 4 255 3 340
Liikevoitto % 28,4 27,5 31,6 19,7 15,6
Tulos ennen veroja TEUR 5 903 4 658 4 191 4 683 3 013
Tulos ennen veroja % 29,2 29,1 31,0 21,7 14,0
Tilikauden tulos TEUR 6 497 -694 4 338 -287 3 911
Tilikauden tulos % 32,1 -4,3 32,1 -1,3 18,2
Bruttoinvestoinnit pysyviin 
vastaaviin TEUR 2 273 1 150 913 287 707

Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 11,2 7,2 6,8 1,3 3,3
Tutkimus- ja kehitysmenot TEUR 882 1 020 846 350 360
Tutkimus- ja kehitysmenot % 4,4 6,4 6,3 1,6 1,7
Oman pääoman tuotto % 48,0 -5,1 25,7 -1,8 14,1
Sijoitetun pääoman tuotto % 55,0 1,1 29,7 0,4 20,2
Omavaraisuusaste % 81,6 62,4 66,1 62,2 66,6
Nettovelkaantumisaste % -48,3 -22,4 -16,8 -12,2 -17,3
Velkaantumisaste 6,1 11,6 17,7 21,6 9,9
Henkilöstö keskimäärin 37 74 209 198 201

Osakekohtaiset tunnusluvut
1–12/2015

12 kk
IFRS

1–12/2014
12 kk
IFRS

1–12/2013
12 kk
IFRS

1–12/2012
12 kk
IFRS

1–12/2011
12 kk
IFRS

Tulos/osake jatkuvat toiminnot EUR 0,61 0,47 0,38 0,50 0,03
Tulos/osake lop. toiminnot EUR 0,24 -0,56 0,18 -0,54 0,02
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma 
pääoma/osake EUR 1,96 1,52 1,91 1,91 2,14

Osakekohtainen osinko EUR 0,70 0,45 0,30 0,20 0,20
Osinko tuloksesta % 82,1 * 54,3 * 392,2
Efektiivinen osinkotuotto % 2,4 3,1 2,4 5,0 4,2
Hinta/voittosuhde, jatkuvat toiminnot 46,7 30,7 22,4 8,0 171,4
Osakkeiden osakeantioikaistu 
lkm tilikauden lopussa 7 946 428 7 932 078 7 850 479 7 692 973 7 688 973

Osakkeiden osakeantioikaistu 
lkm keskim. tilikauden aikana  
(Omat osakkeet vähennetty)

7 936 670 7 876 183 7 845 121 7 683 379 7 686 233

Osakkeen alin kurssi EUR 14,33 11,32 4,00 3,30 3,00
Osakkeen ylin kurssi EUR 34,90 17,20 14,30 5,00 6,20
Osakkeen keskikurssi EUR 22,06 14,38 8,34 4,20 4,40
Osakk. kurssi tilik. lopussa EUR 28,61 14,55 12,38 4,00 4,80
Osakekannan markkina-arvo 
tilikauden lopussa MEUR 227,3 115,4 97,2 30,8 36,9

Osakevaihto kpl 2 822 593 2 669 163 2 964 541 3 268 179 3 936 797
Osakevaihto % 35,5 33,7 37,8 42,5 51,2

Tulos/osake-tunnusluvut on laskettu osakkeiden osakeantioikaistuilla lukumäärillä keskimäärin tilikausien aikana ja oma pääoma/
osake -tunnusluvut osakkeiden osakeantioikaistuilla lukumäärillä tilikausien lopussa huomioiden 27.3.2013 toteutetun osakkeiden yhdiste-
lyn vaikutus. Osakekohtainen osinko 0,70 euroa vuonna 2015 on hallituksen voitonjakoehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 15.3.2016

30) Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista
Tiedot emoyhtiön omistuksen jakautumisesta on esitetty emoyhtiön liitetiedoissa.

31) Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ole olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia IFRS-tilinpäätökseen 2015 liittyen. 

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1–31.12.2015Konsernin liitetiedot 31.12.2015
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Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)

1.1.–31.12.2015
EUR

1.1.–31.12.2014
EUR

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä -1 419 687,91 -3 189 713,86
Suunnitelman mukaiset poistot 17 067,24 19 622,15
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -15 854,03 -28 182,63
Rahoitustuotot ja -kulut -150 893,83 288 375,32
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -44 458,61 -25 442,84
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 3 387 310,05 -175 613,33
Maksetut korot ja maksut liiketoiminnasta -176 705,03 -22 914,05
Saadut korot ja maksut liiketoiminnasta 327 598,86 35 951,71
Maksetut välittömät verot -1 011 018,80 -869 641,35
Liiketoiminnan rahavirta 913 357,94 -3 967 558,88

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -36 241,70 -11 398,25
Lainasaamisten takaisinmaksut 97 609,00 0,00
Myönnetyt lainat 0,00 -973 315,72
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 -2 500,00
Luovutustulot muista sijoituksista 3 112 775,74 922 678,73
Investointien rahavirta 3 174 143,04 -64 535,24

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys 27 634,00 131 774,75
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -500 000,00 -500 000,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako -3 568 929,65 -2 355 348,30
Saadut ja annetut konserniavustukset 3 971 036,60 6 537 787,79
Rahoituksen rahavirta -70 259,05 3 814 214,24

Rahavarojen muutos 4 017 241,93 -217 879,88

Rahavarat tilikauden alussa 3 309 251,57 3 527 131,45
Rahavarat tilikauden lopussa 7 326 493,50 3 309 251,57
Rahavarojen muutos 4 017 241,93 -217 879,88

Emoyhtiön tase (FAS)

Vastaavaa Liite 31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Pysyvät vastaavat 8

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 1 041,31 4 152,54
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 27 983,80 0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 29 025,11 4 152,54

Ainelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 17 260,25 22 958,36

Sijoitukset 9
Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 851 528,74 9 135 177,73
Sijoitukset yhteensä 6 851 528,74 9 135 177,73

Pysyvät vastaavat yhteensä 6 897 814,10 9 162 288,63

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 4 622 999,00 3 992 168,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 4 622 999,00 3 992 168,00

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 0,00 783,93
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 10 678 470,55 7 321 106,08
Muut saamiset 71 911,00 71 911,00
Siirtosaamiset 11 165 791,28 189 586,54
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 10 916 172,83 7 583 387,55

Rahat ja pankkisaamiset 7 326 493,50 3 309 251,57

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 22 865 665,33 14 884 807,12

Vastaavaa yhteensä 29 763 479,43 24 047 095,75

Vastattavaa Liite EUR EUR
Oma pääoma 12
Osakepääoma 5 314 918,72 5 314 918,72
Osakeanti 9 300,00 0,00
Ylikurssirahasto 2 439 301,82 2 439 301,82
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 4 649 524,08 4 631 190,08
Edellisten tilikausien voitto 795 915,77 3 274 223,72
Tilikauden voitto 5 759 744,54 1 047 421,70

Oma pääoma yhteensä 18 968 704,93 16 707 056,04

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma
Rahoituslaitoslainat 13 0,00 250 000,00
Siirtovelat 0,00 125 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 375 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma
Rahoituslaitoslainat 13 250 000,00 500 000,00
Ostovelat 251 417,46 239 625,62
Velat saman konsernin yrityksille 14 9 537 195,12 6 029 305,72
Muut velat 6 461,49 10 799,37
Siirtovelat 15 749 700,43 185 309,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 10 794 774,50 6 965 039,71

Vieras pääoma yhteensä 10 794 774,50 7 340 039,71

Vastattavaa yhteensä 29 763 479,43 24 047 095,75

Emoyhtiön rahoituslaskelma 1.1.–31.12.2015Emoyhtiön tase 1.1.–31.12.2015
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

1) Liikevaihdon jakautuminen 
1.1.–31.12.2015

EUR
1.1.–31.12.2014

EUR
Hallintopalvelut tytäryrityksille 431 920,00 295 195,07
Liikevaihto yhteensä 431 920,00 295 195,07

2) Liiketoiminnan muut tuotot
1.1.–31.12.2015

EUR
1.1.–31.12.2014

EUR
Hallintopalvelut muille 12 200,00 8 276,30
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 12 200,00 8 276,30

3) Palkat ja palkkiot
1.1.–31.12.2015

EUR
1.1.–31.12.2014

EUR
Toimitusjohtaja -192 892,24 -320 507,32
Hallituksen jäsenet -108 000,00 -99 600,00
Muut palkat ja palkkiot -373 142,35 -507 356,49
Yhteensä -674 034,59 -927 463,81
Suoriteperusteiset palkat ja palkkiot yhteensä -838 912,84 -854 015,98

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 1.1.–31.12.2015 1.1.–31.12.2014
Johto 2 3
Muut 3 4
Yhteensä 5 7

4) Liiketoiminnan muut kulut
1.1.–31.12.2015

EUR
1.1.–31.12.2014

EUR
Toimitilavuokrat -63 010,55 -63 532,79
Ajoneuvo- ja matkakulut -164 748,94 -91 525,71
Laite- ja kalustokulut -68 195,38 -66 508,40
Markkinointi- ja edustuskulut -41 851,08 -40 129,47
Ostetut asiantuntijapalvelut -247 839,78 -190 949,34
Hallintokulut -171 914,82 -175 497,81
Muut liiketoiminnan kulut -195 192,14 -118 799,59
Yhteensä -952 752,69 -746 943,11

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot 36 000,00 36 000,00
Todistukset ja lausunnot 200,00 0,00
Muut palkkiot 3 757,50 5 000,00
Yhteensä 39 957,50 41 000,00

5) Rahoitustuotot ja -kulut
1.1.–31.12.2015

EUR
1.1.–31.12.2014

EUR
Osinkotuotot konserniyrityksiltä 0,00 1 410 149,98
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 -3 122 076,24
Valuuttakurssivoitot 151 966,45 28 182,63
Korkotuotot muilta 10 327,10 3 675,05
Korkotuotot konserniyrityksiltä 15 723,54 32 276,66
Korkokulut muille -4 725,46 -15 943,28
Muut rahoituskulut muille -6 543,77 -6 607,47
Yhteensä 166 747,86 -1 670 342,67

6) Satunnaiset tuotot ja kulut
1.1.–31.12.2015

EUR
1.1.–31.12.2014

EUR
Satunnaiset tuotot
Saadut konserniavustukset 7 987 698,76 6 473 005,90
Annetut konserniavustukset -311 712,12 -2 352 874,27
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot, sijoitukset 1 521 774,77 966 435,44
Käyttöomaisuuden luovutustappiot, sijoitukset -765 255,11 0,00
Yhteensä 8 432 506,30 5 086 567,07

7) Tuloverot
1.1.–31.12.2015

EUR
1.1.–31.12.2014

EUR
Tuloverot satunnaisista eristä -1 535 197,33 -824 026,33
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 282 123,48 298 575,49
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 0,00 -316 980,67
Yhteensä -1 253 073,85 -849 431,51

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
8) Käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset tase-erien 
mukaan eriteltyinä

1.1.–31.12.2015
EUR

1.1.–31.12.2014
EUR

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintamenot 1.1. 43 989,54 43 989,54
Hankintamenot 31.12. 43 989,54 43 989,54
Kertyneet poistot 1.1. -39 837,00 -27 867,63
Tilikauden poistot -3 111,23 -11 969,37
Kertyneet poistot 31.12. -42 948,23 -39 837,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 041,31 4 152,54
Kirjanpitoarvo 1.1. 4 152,54 16 121,91

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintamenot 1.1. 0,00 0,00
Lisäykset tilikauden aikana 27 983,80 0,00
Hankintamenot 31.12. 27 983,80 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 27 983,80 0,00
Kirjanpitoarvo 1.1. 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Hankintamenot 1.1. 40 830,21 31 638,07
Lisäykset tilikauden aikana 8 257,90 10 386,26
Vähennykset tilikauden aikana 0,00 -1 194,12
Hankintamenot 31.12. 49 088,11 40 830,21
Kertyneet poistot 1.1. -17 871,85 -10 219,07
Tilikauden poistot -13 956,01 -7 652,78
Kertyneet poistot 31.12. -31 827,86 -17 871,85
Kirjanpitoarvo 31.12. 17 260,25 22 958,36
Kirjanpitoarvo 1.1. 22 958,36 21 419,00

Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintamenot 1.1. 9 135 177,73 12 588 318,53
Lisäykset tilikauden aikana 0,00 2 500,00
Vähennykset tilikauden aikana -2 283 648,99 -333 564,56
Arvonalennukset tilikauden aikana 0,00 -3 122 076,24
Hankintamenot 31.12. 6 851 528,74 9 135 177,73
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 851 528,74 9 135 177,73

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2015  
  
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
  
Laatimisperusta  
Emoyhtiö Revenio Group Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassaolevien kirjanpito- ja osakeyhtiölakien säännösten (FAS) 
mukaisesti.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus
Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Poistosuunnitelma on mää-
ritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisen pitoajan perusteella.
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ovat:
Aineettomat oikeudet  3 vuotta  tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot  3 vuotta  tasapoisto
Koneet ja laitteet  3 vuotta  tasapoisto 

Tytäryhtiöt  
Välittömästi tytäryhtiöiden hankinnoista aiheutuneet menot on kirjattu tytäryrityksien omistusosuuksien hankintamenoon.  

Eläkejärjestelyt  
Yhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Leasingsopimukset  
Leasingsopimuksilla hankitun omaisuuden vuokrat kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa.  
  

Emoyhtiön liitetiedot 31.12.2015Emoyhtiön liitetiedot 31.12.2015
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13) Korollinen velka

31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Pankkilaina 250 000,00 750 000,00
Yhteensä 250 000,00 750 000,00

14) Konsernivelat

31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Lyhytaikaiset konsernivelat
Konsernipankkitili 3 605 357,29 553 042,99
Muut velat 5 931 837,83 5 476 262,73
Yhteensä 9 537 195,12 6 029 305,72

15) Olennaiset erät siirtoveloissa

31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Henkilöstömenot 471 616,19 181 022,66
Tuloverot 221 845,21 0,00
Muut siirtovelat 56 239,03 4 286,34
Yhteensä 749 700,43 185 309,00

9) Yhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet 31.12.2015

Konserniyritykset Kotipaikka
31.12.2015

Osuus
31.12.2014

Osuus

Done Medical Oy Seinäjoki 100 % 100 %

Kauhajoen Sisälogistiikka Oy Helsinki 100 % 100 %

Done Software Solutions Oy Seinäjoki 0 % 100 %

Icare Finland Oy Helsinki 100 % 100 %

Boomeranger Boats Oy Loviisa 0 % 100 %

Oscare Medical Oy Helsinki 53 % 53 %

Revenio Research Oy Helsinki 100 % 100 %

10) Konsernisaamiset

31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Pitkäaikaiset konsernisaamiset

Pääomalainasaamiset 4 293 831,00 3 663 000,00 

Muut saamiset 329 168,00 329 168,00 

Yhteensä 4 622 999,00 3 992 168,00 

Lyhytaikaiset konsernisaamiset

Myyntisaamiset 156 122,20 102 703,43

Muut saamiset 10 506 624,81 7 218 402,65

Siirtosaamiset 15 723,54 0,00

Yhteensä 10 678 470,55 7 321 106,08

Konsernisaamiset yhteensä 15 301 469,55 11 313 274,08

11) Olennaiset erät siirtosaamisissa

31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Henkilöstömenot 42 751,94 38 166,45

Menoennakot 122 569,16 130 844,58

Tuloverot 0,00 20 209,84

Yhteensä 165 321,10 189 220,87

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
12) Oman pääoman erien muutokset

1.1.–31.12.2015
EUR

1.1.–31.12.2014
EUR

Osakepääoma
Osakepääoma 1.1. 5 314 918,72 5 314 918,72
Osakepääoma 31.12. 5 314 918,72 5 314 918,72

Osakeanti
Osakeanti 1.1. 0,00 0,00
Rekisteröimättömät osakemerkinnät 9 300,00 0,00
Osakeanti 31.12. 9 300,00 0,00

Ylikurssirahasto
Ylikurssirahasto 1.1. 2 439 301,82 2 439 301,82
Ylikurssirahasto 31.12. 2 439 301,82 2 439 301,82

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 4 631 190,08 4 499 415,33
Osakemerkintä optioilla 18 334,00 131 774,75
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12. 4 649 524,08 4 631 190,08

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. 4 335 573,15 7 195 005,69
Osingonjako -3 568 929,65 -3 906 854,24
Edellisten tilikausien voitto/tappio 31.12. 766 643,50 3 288 151,45

Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista maksettu määrä
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.1. -13 927,73 -57 127,73
Hallituspalkkioina luovutetut osakkeet 43 200,00 43 200,00
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.12. 29 272,27 -13 927,73

Tilikauden voitto/tappio 31.12. 5 759 744,54 1 047 421,70

Oma pääoma yhteensä 31.12. 18 959 404,93 16 707 056,04

Voitonjakokelpoiset varat
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 649 524,08 4 631 190,08
Voitto edellisiltä tilikausilta vähennettynä hallussa olevilla omilla osakkeilla 795 915,77 3 274 223,72
Tilikauden voitto 5 759 744,54 1 047 421,70
Voitonjakokelpoiset varat 31.12. 11 205 184,39 8 952 835,50

Revenio Group Oyj:n osakepääoma 31.12.2015 oli 5.314.918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 7.946.428 kappaletta. Osakelajeja on yksi. 
Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tilinpäätöshetkellä yhtiön hallussa oli 554 kpl yhtiön omia osakkeita (REG1V)

Emoyhtiön liitetiedot 31.12.2015Emoyhtiön liitetiedot 31.12.2015
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Henkilöstön optio-oikeudet  
  
Optio-ohjelma 2007 
Yhtiön hallitus päätti 23.11.2007 yhtiökokouksen 3.4.2007 päättämien 
osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuu-
luu enintään 3.684.365 optio-oikeutta. Kymmenen (10) optio-oikeutta 
oikeuttaa yhteen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. Ulkona olevien 
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus tilinpää-
töshetken osakemäärästä oli yhteensä 0,6 % yhtiön osakkeista ja 
äänistä kun optio-oikeuksilla merkityt uudet osakkeet on rekisteröity.

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (1.684.365 kappaletta), 
B (1.000.000 kappaletta) ja C (1.000.000 kappaletta). Osakkeiden 
merkintäaika on optio-oikeudella A 1.5.2009–1.5.2013 (merkintäai-
ka päättynyt) , optio-oikeudella B 1.11.2010–1.11.2014 (merkintäai-
ka päättynyt) sekä optio-oikeudella C 1.5.2012–1.5.2016. Osakkeen 
merkintähinta on Revenio Group Oyj:n osakkeen painotettu keski-
kurssi 1.-30.11.2010 1,24 EUR (optio-oikeus C).

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudes-
ta poiketen Revenio-konsernin johtohenkilöille ja Revenio Group 
Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical Oy:lle. 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska op-
tio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Revenio Group-konsernin henki-
löstön kannustusjärjestelmää.

Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2007B ja 2007C sekä 
osa optio-oikeuksista 2007A annettiin Done Medical Oy:lle. 

Optio-ohjelma 2015 
Yhtiöllä on sen hallituksen 10.8.2015 yhtiökokouksen 19.3.2015 
myöntämien osakeantivaltuuksien nojalla päättämä optiojärjestelmä, 

joihin kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeut-
taa yhteen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. 

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B 
(50.000 kappaletta) ja C (50.000 kappaletta). Osakkeiden merkintä-
aika on optio-oikeudella A 31.5.2017-31.5.2019, optio-oikeudella B 
31.5.2018-31.5.2020 sekä optio-oikeudella C 31.5.2019-31.5.2021. 

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2015A Revenio Group Oyj:n 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä 1.9.–15.10.2015 lisättynä 15 prosentilla, optio-oikeudel-
la 2015B Revenio Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu kes-
kikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2016 lisättynä 
15 prosentilla ja optio-oikeudella 2015C Revenio Group Oyj:n osak-
keen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 
1.9.–15.10.2017 lisättynä 15 prosentilla.

Kutakin merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjak-
son päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osin-
kojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
poiketen vastikkeetta Revenio -konsernin avainhenkilöille ja Revenio 
Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical Oy:lle. 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska op-
tio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Revenio-konsernin henkilöstön 
kannustusjärjestelmää.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio -kon-
sernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhen-
kilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin kun niitä ei 
jaeta konsernin henkilöstölle.

17) Muut liitetiedot
        
Henkilöstön ja johdon optio-oikeudet

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja heidän määräysvallassaan olevien yritysten 
osakkeiden ja optio-oikeuksien määrä 31.12.2015

% Kpl
Osakkeet 15,5 % 1 228 945
Optio-oikeudet 4,0 % 7 500

Varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämät hallituksen voimassaolevat ja käyttämättömät osakeantivaltuudet tilikauden päättyessä 
31.12.2015 olivat 793.207 osaketta mukaan lukien osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaiset osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ja omien 
osakkeiden ostamisesta 793.207 osaketta. Yhtiön hallussa oli 31.12.2015 554 kappaletta sen omia osakkeita (REG1V). 
Osakeantivaltuutukset ja valtuutus omien osakkeiden ostamisesta ovat voimassa 30.4.2016 asti.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2015
Osakemäärä Osuus osakkeista 

ja äänimäärästä
1 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 591 509 7,4 %
2 Merivirta Jyri 500 000 6,3 %
3 Gerako Oy 340 000 4,3 %
4 Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 323 681 4,1 %
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 265 000 3,3 %
6 Alpisalo Mia Elisa 184 561 2,4 %
7 Sijoitusrahasto Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 170 000 2,1 %
8 Eyemaker's Finland Oy 155 000 2,0 %
9 Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 128 900 1,6 %
10 Salovaara Olli-Pekka 104 207 1,3 %
Muut 5 183 570 65,2 %
Yhteensä 7 946 428 100,0 %

Osakkeenomistajat sektoreittain 31.12.2015
Osakkaiden määrä Osuus osakkaista Osakemäärä Osuus osakkeista

 ja äänimäärästä
Yritykset 272 4,2 % 1 623 411 20,4 %
Kotitaloudet 6164 94,7 % 4 475 482 56,3 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 17 0,3 % 798 093 10,0 %
Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt 40 0,6 % 708 143 8,9 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 0,2 % 76 299 1,0 %
Julkisyhteisöt 1 0,0 % 265 000 3,3 %
Yhteensä 6 507 100,0 % 7 946 428 100,0 %

Osakkeenomistajat suuruusluokittain 31.12.2015
Osakkeita, kpl Osakkaiden määrä Osuus osakkaista Osakemäärä Osuus osakkeista

ja äänimäärästä
1–1000 5 755 88,4 % 1 221 728 15,4 %
1001–5000 600 9,2 % 1 259 946 15,9 %
5001–10000 70 1,1 % 507 597 6,4 %
10001–50000 63 1,0 % 1 151 326 14,5 %
50001– 19 0,3 % 3 805 831 47,9 %
Yhteensä 6 507 100,0 % 7 946 428 100,0 %

16) Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Yrityksellä on yrityskiinnityksiä 2.000.000 euron arvosta.

Vakuudet 31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Annetut takaukset 
Tytäryritysten puolesta pankkitakauksen vakuudeksi 0,00 1 271 860,44
Ulkopuolisen puolesta pankkitakauksen vakuudeksi 94 501,02 0,00
Annetut takaukset yhteensä 94 501,02 1 271 860,44

Vastuusitoumukset ja muut vastuut 31.12.2015
EUR

31.12.2014
EUR

Kiinnitykset
Rahoituslaitoslainat, jonka vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 250 750
Annetut kiinnitykset rahoituslaitoslainojen vakuudeksi 2 000 1 500
Leasingvastuut
Leasingvastuut, seuraavana vuonna erääntyvät 3 987,84 12 204,76
Leasingvastuut, myöhemmin kuin seuraavana vuonna erääntyvät 14 284,80 24 950,08
Yhteensä 18 272,64 37 154,84

Leasingsopimukset ovat 2–5 vuoden sopimuksia eivätkä ne sisällä erityisiä irtisanomis- ja lunastusehtoja.

Vuokravastuut 31.12.2015 31.12.2014
Vuokravastuut toimitiloista, seuraavana vuonna erääntyvät 308 783,66 303 079,92
Vuokravastuut toimitiloista, myöhemmin kuin seuraavana vuonna erääntyvät 437 443,52 746 227,18
Yhteensä 746 227,18 1 049 307,10

Emoyhtiön liitetiedot 31.12.2015Emoyhtiön liitetiedot 31.12.2015
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoituksetTilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
allekirjoitukset    

Vantaalla 22. helmikuuta 2016 
    
Revenio Group Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja   
  
Pekka Tammela Rolf Fryckman Ari Kohonen
hallituksen hallituksen jäsen hallituksen jäsen
puheenjohtaja     
Kyösti Kakkonen Pekka Rönkä Olli-Pekka Salovaara
hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 23. helmikuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö 

Samuli Perälä
KHT

Kirjanpitoaineistoa koskevat tiedot  
 
Käytetyt kirjanpitokirjat muoto 

Päivä- ja pääkirja CD-Rom-tallenne 
Osto- ja myyntireskontralistat CD-Rom-tallenne 
Sidottu tasekirja Paperituloste 
    
Luettelo käytetyistä tositelajeista   
 
Laji Selite Arkistointitapa 
10 Handelsbanken Sähköinen       
11 Nordea Sähköinen       
12 Danske Bank Sähköinen       
30 Jaksotukset Sähköinen       
40 Ostolasku Sähköinen       
50 Ostosuoritus Sähköinen       
60 Myyntilasku Sähköinen       
70 Myyntisuoritus Sähköinen       
80 Palkkatositteet Sähköinen       
99 Muistiotositteet Sähköinen       
AT Järjestelmän muodostamat Sähköinen       
T Automaattiset tilinpäätöskirjaukset Sähköinen         
  

Kirjanpitoaineiston säilyttäminen   
 
Kirjanpitoaineisto säilytetään Revenio Group Oyj:n pääkonttorissa 
Vantaalla alkuperäisenä sähköisessä ja kirjallisessa muodossa  
osoitteessa Äyritie 22, 01510 VANTAA   

Tilintarkastuskertomus

Revenio Group Oyj:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Revenio Group Oyj:n kirjanpidon, 
 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan 
 tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirta-
laskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 
 rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja 
riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintaker-
tomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännös-
ten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito 
on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen pe-
rusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toi-
mintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme 
ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen 
Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritam-
me tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, 
onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheel-
lisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitus-
johtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata 
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osa-
keyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hank-
kimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista 
ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä ris-
kejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, 
joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja 
arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoi-
tuksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta 
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja 
riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tie-
dot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 2016

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Samuli Perälä
KHT
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Yhtiökokous

Varsinainen ja ylimääräinen 
yhtiökokous 
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 
yhtiön hallituksen määräämänä ajankoh-
tana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä 
käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsi-
naiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja 
mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokouk-
selle. Revenion varsinainen yhtiökokous 
on viime vuosina pidetty maalis-huhtikuun 
aikana. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla 
ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokoukset 
kutsuu koolle yhtiön hallitus. 

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä 
myös, mikäli osakkeenomistajat, joilla on yh-
teensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat 
sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. 

Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee yh-
tiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä 
asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus 
osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiöko-
koukselle kuuluva asia yhtiökokouksen kä-
siteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta 
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisäl-
lyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan 
tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada 
asia yhtiökokouksen esityslistalle perus-
teluineen tai päätösehdotuksineen kirjal-
lisesti osoitteeseen Revenio Group Oyj, 
Äyritie 22 01510 VANTAA. Yhtiö ilmoittaa 
yhtiökokousta edeltävän tilikauden lop-
puun mennessä Internet-sivuillaan ja ta-
pahtumakalenterissa päivämäärän, johon 
mennessä osakkeenomistajan tulee toi-
mittaa pyyntönsä.

Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen 
vähintään 10 % omistavien osakkeen-
omistajien tekemät vastaavat ehdotukset 
on julkistettava erikseen.

Merkittävimmät yhtiökokouksen pää-
tösvaltaan kuuluvat asiat
Merkittävimpiä yhtiökokouksen päätösval-
taan kuuluvia asioita ovat: 
• hallituksen jäsenten lukumäärästä 

päättäminen
• hallituksen jäsenten valinta 
• hallituksen palkkioista ja taloudellisis-

ta etuuksista päättäminen
• tilintarkastajan valinta ja tilintarkasta-

jan palkkiosta päättäminen
• tilinpäätöksen hyväksyminen
• hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu-

vapaudesta päättäminen 
• yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
• osakepääoman muutoksista 

päättäminen 
• yhtiön varojen jaosta, kuten voiton-

jaosta, päättäminen 

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ai-
kaisintaan kaksi kuukautta ja viimeis-
tään kaksikymmentäyksi (21) päivää en-
nen kokousta julkaisemalla se yhtiön 
Internet-sivuilla osoitteessa www.reve-
nio.fi, tai lisäksi vähintään yhdessä suo-
menkielisessä hallituksen määräämässä 
valtakunnallisessa päivälehdessä, tai toi-
mittamalla kutsu kullekin osakkeenomis-
tajalle osakasluetteloon merkityllä osoit-
teella kirjallisesti. Yhtiökokouskutsussa 
on mainittava
• kokousaika ja -paikka
• ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi 
• ehdotus hallituksen jäseneksi ja jäse-

nehdokkaan henkilötiedot 
• ehdotus hallituksen jäsenten 

palkkioista
• ehdotus tilintarkastajaksi
• kuvaus menettelyistä, joita osakkeen-

omistajan on noudatettava voidak-
seen osallistua yhtiökokoukseen ja 
äänestää siinä 

• yhtiökokoukseen osallistumisoikeus 
ja äänestysoikeuden määrittävä ns. 
täsmäytyspäivä 

• paikka jossa yhtiökokousasiakirjat ja 
päätösehdotukset ovat saatavilla 

• yhtiön Internet-sivujen osoite 
Kokouskutsu ja yhtiön hallituksen eh-
dotukset yhtiökokoukselle julkistetaan 
pörssitiedotteena. 
Edellä tässä kohdassa mainitut sekä seu-
raavat tiedot asetetaan osakkeenomistaji-
en saataville yhtiön Internet-sivuille vähin-
tään 21 päivää ennen yhtiökokousta: 
• osakkeiden ja äänioikeuksien koko-

naismäärä osakelajeittain kokouskut-
sun päivänä

• yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
• hallituksen tai muun toimivaltaisen eli-

men päätösehdotus 
• asia, joka on otettu yhtiökokouksen 

asialistalle, mutta josta päätöstä ei 
ehdoteta tehtäväksi
 

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on 
osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 
yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytys-
päivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan 
ennakkoon yhtiökokouskutsussa ilmoitet-
tuun määräpäivään mennessä, joka päivä 
voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päi-
vää ennen kokousta. Osakkeenomistaja 
voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai 
valtuuttamansa asiamiehen välityksel-
lä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai 
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava 
olevansa oikeutettu edustamaan osak-
keenomistajaa. Osakkeenomistaja tai 

asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa 
yhtä avustajaa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, 
joka asetetaan yhtiökokouksen päätök-
siin liittyvine liitteineen osakkeenomistaji-
en nähtäville yhtiön Internet-sivuille kah-
den (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. 
Yhtiökokouksen tekemän päätöksen liit-
teet ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla 
ainoastaan siltä osin kuin ne kuvaavat 
päätöksen suoranaista sisältöä. Lisäksi 
yhtiökokouksen päätökset julkistetaan vii-
pymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitie-
dotteella. Yhtiökokousasiakirjat pidetään 
yhtiön Internet-sivuilla vähintään viiden 
vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallintoelinten läsnäolo 
yhtiökokouksessa
Yhtiön tavoitteena on, että kaikki Revenio 
Group Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läs-
nä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa 
ovat läsnä yhtiön hallituksen puheenjoh-
taja, hallituksen jäset sekä toimitusjohtaja 
ja varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintar-
kastaja. Hallituksen jäseneksi ehdolla ole-
va henkilö on läsnä valinnasta päättäväs-
sä yhtiökokouksessa. 

Osakesarjat 
Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka yk-
si osake oikeuttaa yhteen ääneen. 
Äänestettäessä yhtiökokouksen päätök-
seksi tulee osakeyhtiölain mukaisesti ta-
vallisesti se esitys, jota on kannattanut 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä. 
Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin usei-
ta asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja 
päätös suunnatusta osakeannista, jolloin 
päätöksen syntyminen edellyttää lain vaa-
timan korotetun määräenemmistön suh-
teessa osakkeiden lukumäärään ja osak-
keiden tuottamiin ääniin. 

Revenion yhtiöjärjestyksessä ei ole lu-
nastusmääräyksiä eikä äänileikkureita. 
Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuk-
sia äänivallan käytöstä yhtiössä eikä so-
pimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen 
rajoittamisesta.

Hallitus 

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi se-
kä hallituksen jäsenten riippumattomuus
Revenio Group Oyj:n hallitukseen kuuluu 
yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme 
(3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. 

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon 
yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja 
yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi 

Selvitys Revenio Group Oyj:n  
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Revenio Group Oyj:n noudattamat 
säännökset ja hallinnointikoodi
Revenio Group Oyj (”Revenio” tai ”yhtiö”) on suomalainen julkinen 
osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät 
Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen ty-
täryhtiöt muodostavat Revenio Group-konsernin. Yhtiön kotipaikka 
on Vantaa.

Revenio Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeen-
omistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valit-
sevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Revenio 
-konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on ns. yksita-
soinen hallintomalli.

Revenio Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan 
Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia 
säännöksiä, Revenio Group Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki 
Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys 
ry:n 1.10.2015 hyväksymää pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia (”hal-
linnointikoodi”). Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Poikkeama hallinnointikoodin suosituksista
Yhtiökokouksen 19.3.2015 valitseman hallituksen jäsenet ovat mie-
hiä. Näin ollen yhtiö poikkeaa hallinnointikoodin suosituksesta nro 8, 
jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Yhtiön 
tavoitteena on tasapainottaa hallituksen kokoonpanoa mahdollisuuk-
sien mukaan.

Icare
USA Inc.

REVENIO GROUP OYJ
CORPORATE GOVERNANCE RAKENNE

Yhtiökokous

Tilintarkastaja Hallitus Sisäinen
tarkastus

Toimitusjohtaja

Valitsee Valitsee

Valitsee

Valitsee

Raportoi

Raportoi

Antaa tilintarkastus- 
kertomuksen

Revenio Terveysteknologia Lopetetut toiminnot

Icare
Finland Oy

Kauhajoen 
Sisälogistiikka Oy

Konsernihallinto

Oscare
Medical Oy

53 %

Revenio 
Research Oy

Selvitys Revenio Group Oyj:n hallinto-ja ohjausjärjestelmästä 2015Selvitys Revenio Group Oyj:n hallinto-ja ohjausjärjestelmästä 2015
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ja päättää hänen palkkauksestaan ja muis-
ta taloudellisista etuuksistaan 

• hyväksyä konsernijohtoryhmän jäsenten 
ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimityk-
set, heidän palkkauksensa ja taloudelli-
set etuutensa

• päättää Revenio Group-konsernin palkit-
semisjärjestelmistä, mukaan lukien mah-
dollisten optioiden antamisesta yhtiöko-
kouksen päättämien ehtojen puitteissa

Hallituksen päätöksenteko
Revenio Group Oyj:n hallituksen tehtävänä 
on edistää Revenio Group Oyj:n ja sen kaik-
kien osakkeenomistajien etua. Hallituksen 
jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäse-
neksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen jäsen 
on esteellinen osallistumaan hallituksen jä-
senen ja yhtiön välisen asian käsittelyyn. 
Äänestystilanteessa hallituksen päätöksek-
si tulee enemmistön mielipide ja tasatilan-
teissa päätökseksi tulee se mielipide, jota 
puheenjohtaja on kannattanut. 

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan 
itsearviointi
Hallituksen kokousten koollekutsumises-
ta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituk-
sen puheenjohtaja. Hallitus ei ole jakanut 

jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seuran-
nan painopistealueita. Hallitus arvioi vuo-
sittain toimintaansa ja työskentelytapojaan 
ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin tarvit-
tavin väliajoin. 

Hallitus kokoontui vuonna 2015 20 kertaa 
ja hallituksen jäsenten keskimääräinen ko-
kouksiin osallistumisprosentti oli 97 % ja 
vuonna 2014 94,0 %.

Hallituksen jäsenten osallistuminen ko-
kouksiin 2015:
Fryckman Rolf  20/20 100 %
Kakkonen Kyösti  20/20 100 %
Kohonen Ari  20/20 100 %
Rönkä Pekka  18/20 90 %
Tammela Pekka  19/20 95 %
Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut ta-
loudelliset etuudet
Varsinainen yhtiökokous päättää Revenio 
Group Oyj:n hallituksen palkkiot se-
kä muut taloudelliset etuudet vuosittain. 
Yhtiökokouksen 19.3.2015 tekemän pää-
töksen perusteella hallituksen palkkio mak-
setaan 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina ja 
60 prosenttisesti rahana. Hallituksen jäse-
nille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. 
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan 

verohallituksen verovapaista matkustuskus-
tannusten korvauksista antaman päätöksen 
mukaisesti.
 
Toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio 
Group Oyj:llä tulee olla toimitusjohtaja. 
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yh-
tiön toimintaa yhtiön hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti se-
kä informoida hallitusta yhtiön liiketoimin-
nan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. 
Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hal-
linnon järjestämisestä ja valvoo, että yhti-
ön varainhoito on järjestetty luotettavasti. 
Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus 
on määritellyt toimitusjohtajan toimisuh-
teen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajaso-
pimuksessa, joka on hyväksytty hallituk-
sessa. Sopimuksessa on määritelty myös 
toimisuhteen taloudelliset etuudet kuten 
erokorvaus ja mahdolliset muut korvaukset. 

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana toi-
mii KTM Olli-Pekka Salovaara (s. 1960). 
Salovaara on toiminut yli 25 vuoden ajan 
kansainvälisessä myynnissä, markkinoin-
nissa ja yleisjohdossa, mm. Halton-System 
Oy:ssä markkinointipäällikkönä ja toimitus-
johtajana, Konecranes USA:ssa kehitysjoh-
tajana ja Pan-Oston Oy:ssä toimitusjohtaja-
na. Ruukki Group Oyj:ssä hän on vastannut 
metallitoimialan yhtiöistä.

Toimitusjohtaja Salovaara ja hänen mää-
räysvaltayhteisönsä omistivat 31.12.2015 
yhteensä 104 387 Revenio Group Oyj:n 
osaketta ja 7 500 optiota.

Yhtiön johto ja 
tytäryhtiöhallinto
Revenio Group -konsernin johtoryhmä 
muodostuu toimitusjohtajasta, eri toiminto-
jen johtajista sekä konsernin tytäryhtiöiden 
johtajista. Vuonna 2015 johtoryhmässä toi-
mivat toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara, 
Timo Hildén, Tomi Karvo, Ari Kukkonen ja 
Robin Pulkkinen. Lisäksi johtoryhmän työs-
kentelyyn osallistuu viestinnän ulkopuolise-
na asiantuntijana Tiina Olkkonen.

Revenio Group Oyj:n tytäryhtiöiden halli-
tusten jäsenet on valittu Revenio Group-
konsernin johtoon kuuluvista henkilöistä. 
Henkilöille, jotka ovat työ- tai toimisuh-
teessa konsernin yhtiöihin, ei makseta 
erillistä palkkiota tytäryhtiön hallitukses-
sa toimimisesta. Tytäryhtiöiden hallituk-
set vastaavat lakisääteisistä tehtävistä. 
Tytäryhtiöiden liiketoiminnan ohjaus 

Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot 
582014–2015, TEUR:

2015 2014
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara 296 321
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammela 36 36
Hallituksen jäsen Rolf Fryckman 18 18
Hallituksen jäsen Ari Kohonen 18 18
Hallituksen jäsen Pekka Rönkä 18 13,5
Hallituksen jäsen Kyösti Kakkonen 18 13,5

Toimitusjohtajan eläkeikä ja -edut 
sekä irtisanomisaika/-korvaus:

Eläkeikä TyEL
Eläke-edut TyEL, lisäeläke
Irtisanomisaika 18 kk
Irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava irtisanomiskorvaus – 

Toimitusjohtajan palkat, tulospalkkiot ja luontaisedut  
2014–2015, EUR

Raha-
palkka

Tulos-
palkkiot 

Luontais-
edut

Työsuhde-
optiot Yht.

Olli-Pekka 
Salovaara

2015
217 024

2015
51 840

2015
26 705

2015 
0

2015
295 569

2014
215 404

2014
103 680

2014
1 423

2014
0

2014
320 507

valittavalla tulee olla tehtävän edellyttä-
mä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa 
tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten 
lukumäärän ja hallituskokoonpanon tulee 
mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas 
hoitaminen. Hallituksen monimuotoisuuden 
turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotet-
taessa otetaan huomioon jäsenten osaami-
nen, kokemus ja toimialan tuntemus. Yhtiön 
tavoitteena on, että hallituksessa on mah-
dollisuuksien mukaan molempia sukupuo-
lia ja että hallituksen jäsenet edustavat laa-
ja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä. 

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jä-
senet. Hallitus valitsee keskuudestaan pu-
heenjohtajan. Yhtiön kaikki hallituksen jä-
senet ovat ulkopuolisia yhtiöön nähden 
(non-executive directors). Yhtiöjärjestyksen 
mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on 
yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaa-
lin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä.

Hallituksen jäsenet
KTM, KHT Pekka Tammela (s. 1962)
KTM, KHT Pekka Tammela toimii partnerina 
P J Maa Partners Oy:ssä. Hän on toiminut eri-
laisissa yritysjohtotehtävissä vuosina 1999-
2006, mm. talousjohtajana Solteq Oyj:ssä ja 
Panostaja Oyj:ssä sekä Senior Managerina 
KPMG:ssä ja PricewaterhouseCoopers:ssa. 
Revenion hallituksessa Tammela on ollut 
3.4.2007 lähtien.

Pekka Tammela ja hänen määräysvaltayhti-
önsä omistivat 31.12.2015 yhteensä 26 069 
kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita 
ja 0 optioita.

Optikko Rolf Fryckman (s. 1954)
Optikko Rolf Fryckman on hallituksen pu-
heenjohtaja ja osakas Eyemaker’s Finland 
Oy:ssä ja toimii sen osakasyhtiöiden johto-
tehtävissä. Vuodesta 2000 hän on toiminut 
terveysteknologian startup-yhtiöissä sekä 
erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtä-
vissä. Revenion hallituksessa Fryckman on 
ollut 8.4.2010 lähtien.

Rolf Fryckman ja hänen määräysvaltayh-
tiönsä omistivat 31.12.2015 yhteensä 163 
698 kappaletta Revenio Group Oyj:n osak-
keita ja 0 optioita.

OTK Kyösti Kakkonen (s. 1956)
Kyösti Kakkonen on Tokmanni -konsernin 
perustaja ja on toiminut konsernin toimitus-
johtajana 20 vuoden ajan aina vuoteen 2009 
saakka. Nykyisin Kakkonen toimii toimitus-
johtajana tai hallituksen puheenjohtajana 

lukuisissa omistamissaan yhtiöissä, mm. 
Joensuun Kauppa ja Kone Oy:ssä, K2 
Invest Oy:ssä sekä Kakkonen-Yhtiöt Oy:ssä. 
Revenion hallituksessa Kakkonen on ollut 
20.3.2014 lähtien.

Kyösti Kakkonen ja hänen määräysvaltayh-
tiönsä omistivat 31.12.2015 yhteensä 591 
509 kappaletta Revenio Group Oyj:n osak-
keita ja 0 optioita.

DI, ekonomi Ari Kohonen (s.1955) 
Ari Kohonen toimii Gerako Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana. Tätä ennen hän on toi-
minut mm. Nordeassa vuosina 1983- 2003 
useissa kansainvälisen pankki- ja inves-
tointipankkitoiminnan tehtävissä ja tämän 
jälkeen Tekla Oyj:n toimitusjohtajana vuo-
sina 2004-2013. Revenion hallituksessa 
Kohonen on ollut 21.3.2013 lähtien.

Ari Kohonen ja hänen määräysvaltayhtiön-
sä omistivat 31.12.2015 yhteensä 341 860 
kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita 
ja 0 optioita.

DI Pekka Rönkä (s. 1952)
DI Pekka Rönkä on toiminut terveystek-
nologiasegmentissä mm. HLD Healthy 
Life Devices Oy:n sekä Magnasense 
Technologies Oy:n hallituksen puheenjoh-
tajana sekä Thermo Fisher Scientificissä 
varatoimitusjohtajana sekä liiketoimintajoh-
tajana vuosien 1999–2012 välisenä aika-
na. Revenion hallituksessa Rönkä on ollut 
20.3.2014 lähtien. 

Pekka Rönkä ja hänen määräysvaltayhti-
önsä omistivat 31.12.2015 801 kappaletta 
Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 optioita.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riip-
pumattomia yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta 
säännöllisesti. Hallituksen jäsen on velvolli-
nen toimittamaan riippumattomuuden arvi-
ointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle. 

Hallituksen tehtävät
Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön 
toiminnan asianmukaisesta järjestämises-
tä. Hallitus päättää yhtiön strategiaa, orga-
nisointia, kirjanpitoa ja taloutta koskevista 
periaatteista. 

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toi-
mitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryh-
män jäsenet, sekä vahvistaa yhtiön orga-
nisaation. Koska hallitus ei ole perustanut 
tarkastusvaliokuntaa, huolehtii hallitus 
myös hallinnointikoodin mukaisista tarkas-
tusvaliokunnan tehtävistä. 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kir-
jallisen työjärjestyksen. Hallitus kokoontuu 
säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja 
tämän lisäksi tarpeen mukaan. Yhtiön toi-
mitusjohtaja huolehtii siitä, että kaikki halli-
tuksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön 
toiminnasta, toimintaympäristöstä ja talou-
dellisesta asemasta ja että uusi hallituksen 
jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen kes-
keisiä tehtäviä ovat mm:

•  päättää konsernistrategiasta ja vahvis-
taa liiketoimintastrategiat

• vahvistaa konsernin vuosisuunnitelma 
(budjetti)

• hyväksyä konsernin rahoitus- ja 
sijoi tus politiikka

• vahvistaa konsernin riskienhallintaperi-
aatteet sekä käsitellä konsernin merkit-
tävimmät riskit ja epävarmuustekijät

• vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka
• käsitellä ja hyväksyä konsernitilinpäätös, 

osavuosikatsaukset ja näitä koskevat 
pörssitiedotteet sekä toimintakertomus

• päättää strategisesti tai taloudellisesti 
merkittävistä yksittäisistä investoinneis-
ta, yritysostoista, -myynneistä tai -järjes-
telyistä sekä vastuusitoumuksista 

• päättää johdon valtuutussäännökset
• päättää keskeisestä konsernirakenteesta 

ja -organisaatiosta 
• nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, hy-

väksyä hänen toimitusjohtajasopimuksensa 

Revenio Group Oyj:n hallituksen jäsenten 
riippumattomuusarviointi

Yhtiöstä 
riippumaton

Merkittävistä osakkeen-
omistajista riippumaton

Fryckman Rolf Kyllä Kyllä
Kakkonen Kyösti Kyllä Kyllä
Kohonen Ari Kyllä Kyllä
Rönkä Pekka Kyllä Kyllä
Tammela Pekka Kyllä Kyllä
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Merkittävimmät riskit ja 
epävarmuustekijät
Revenio Group -konsernin riskit jaetaan 
strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suh-
danneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoi-
tusriskeihin. 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 tut-
kimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja siten 
tuotevalikoiman kilpailukyvyn säilyminen. 
Konsernin toimialoilla, jotka strategian mu-
kaisesti vaativat erityisosaamista, keskeisiä 
ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyy-
teen ja kehittymiseen liittyvät riskit sekä riip-
puvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston 
toimintakyvystä.

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

Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin 
seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päi-
vittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin 
raportoinnin ja vuotuisten strategiapäivitys-
ten yhteydessä.

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien 
asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, 
jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumi-
seen asiakaspohjan ja markkinoiden laajen-
tamisessa. Terveysteknologiasegmentissä 
operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoil-
le laajentumiseen liittyviin tekijöihin kuten 
uusien eri valtioiden harjoittama lääketie-
teellisten instrumenttien kaupan myyntilu-
pasääntely ja tähän liittyvät terveydenhuolto-
markkinoita koskevat viranomaispäätökset.
Terveysteknologiasegmentissä lääketieteel-
listen instrumenttien tuottamiseen, tuoteke-
hitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien 
operatiivisten riskien arvioidaan olevan kes-
kimääräistä suurempia toimialan laatuvaati-
muksista johtuen.
Laskennallisten verosaamisten osuus 
taseen varoista ei ole merkittävä. 
Liiketoiminnan kannattavuuden ja verolain-
säädännön ja sen tulkinnan mahdolliset 
muutokset voivat aiheuttaa muutoksia las-
kennallisten verosaamisten käytettävyyteen 
ja määrään. 

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuk-
sin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuk-
silla on suojauduttu mahdollisiin omai-
suus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. 
Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväli-
set vastuuvakuutukset.

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, kor-
ko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. 
Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä 
on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottova-
kuutus. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksis-
saan kuukausittain ja tarvittaessa useammin 
talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä 
antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoi-
tusriskien hallintaan mm. korko-ja valuutta-
suojauksiin liittyen. Maksuvalmiusriskiin voi-
vat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen 
saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden 
kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muu-
tokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä. 
Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennus-
tein, joiden ennusteperiodi on enimmillään 
12 kuukautta.

Sisäinen tarkastus

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön hal-
litus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituk-
sen valitsema ulkopuolinen keskuskauppa-
kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 
Sisäistä tarkastusta suorittava KHT-yhteisö 
ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkas-
tusta suorittava KHT-yhteisö. 

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioi-
da ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen val-
vonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehok-
kuutta. Tarkastus perustuu Revenio Group 
Oyj:n hallituksen vuosittain hyväksymään 
tarkastussuunnitelmaan.

Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa Ernst & 
Young Oy.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonnan tehtävänä Revenio 
Group Oyj:ssa on tukea ja varmistaa: 
• asetettujen tavoitteiden saavuttamista
• resurssien taloudellista ja tehokasta 

käyttöä
• toimintaan liittyvien riskien hallintaa
• talous- ja muun johtamisinformaation 

luotettavuutta ja oikeellisuutta
• lakien ja määräysten sekä strategioi-

den, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen 
ja menettelytapojen noudattamista

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituk-
sen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan 
toimeenpanema taloudellinen- ja muu valvon-
ta. Sisäinen valvonta konsernitasolla perustuu 
tytäryhtiöiden kuukausittain laatimiin tulosra-
portteihin, tilanneanalyyseihin ja ennusteisiin 
jotka emoyhtiön hallitus niin ikään kuukausit-
tain käsittelee kokouksissaan. Sisäisen valvon-
nan toimintatavat tytäryhtiöissä mm. keskei-
simpien talousprosessien osalta on määritelty 
yhtiöittäin laadituissa ohjeistuksessa. 

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa teh-
täviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mah-
dolliset eturistiriidat tulevat asianmukaises-
ti huomioiduiksi yhtiön päätöksenteossa. 
Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuulu-
vista osapuolista konsernihallinnossa. 

Revenio Group Oyj:llä ei ole sen normaalin 
liiketoiminnan puitteissa olennaisia, tavan-
omaisesta liiketoiminnasta tai markkinaeh-
doista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.
Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä 
koskevien säännösten mukaisia tietoja lähi-
piiriliiketoimista toimintakertomuksessa ja ti-
linpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiirihallinto

Revenio Group Oyj:n sisäpiiriohjeet
Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq 
Helsinki Oy:n 1.12.2015 voimaantullut-
ta sisäpiiriohjetta. Ohje on jaettu kaikille 
sisäpiiriläisille.

Revenio Group Oyj:n pysyvä sisäpiiri ja 
sisäpiirirekisterit
Revenio Group Oyj:n julkiseen pysyvään 
sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain 
mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenet, toi-
mitusjohtaja ja tilintarkastusyhteisön pää-
vastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi yhtiön 
hallitus on määritellyt, että toimitusjohtajan 
ohella muut konsernijohtoryhmän jäsenet 
kuuluvat yhtiön julkiseen pysyvään sisäpii-
riin. Julkiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat 
henkilöt sekä lain edellyttämät tiedot heistä, 
heidän lähipiiristään sekä näiden määräys- 
ja vaikutusvaltayhteisöistä on merkitty yhtiön 
julkiseen sisäpiirirekisteriin.

Lisäksi yhtiön pysyviä sisäpiiriläisiä ovat hal-
lituksen määrittelemissä tehtävissä kulloin-
kin toimivat henkilöt, jotka saavat tehtäväs-
sään tietoonsa säännöllisesti sisäpiirintietoa 
ja jotka siten merkitään yhtiön yrityskohtai-
seen, ei-julkiseen sisäpiirirekisteriin. 
 
Valvonta
Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden nou-
dattamista ja pitää yllä yhtiön sisäpiirire-
kistereitä yhteistyössä Euroclear Finland 
Oy:n kanssa. Julkisille pysyville sisäpiiriläi-
sille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkis-
tettavaksi ote sisäpiirirekisteriin merkityistä 
tiedoista ja heidän pysyvien sisäpiiriläisten 
kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan 
ohjeistetaan ja seurataan.

Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa hankkia tai 
luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia arvo-
papereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita 

tapahtuu Revenio-konsernin emoyhtiön 
hallituksen, toimitusjohtajan, tytäryhtiön 
toimitusjohtajan ja konsernin johtamisjär-
jestelmän kautta.

Liiketoimintasegmenttien johtajat ja ty-
täryhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2015

Revenio Terveysteknologia
Revenio Terveysteknologia-segmentin 
johtajana toimii oman toimensa ohella 
Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Olli-
Pekka Salovaara, jonka henkilöhistoria 
on esitelty aiempana tässä dokumentissa. 
Segmenttiin kuuluvien yhtiöiden toimitus-
johtajat ovat:

Icare Finland Oy: KTM Timo Hildén 
9.4.2012 alkaen. Ennen nykyistä tehtä-
väänsä Hildén on toiminut 30 vuotta terve-
ysteknologian alan yrityksissä yleisjohdon, 
myynnin ja markkinoinnin johtotehtävis-
sä Orion-Yhtymässä, Labsystems:ssä, 
Thermo Electron:ssa ja Thermo Fisher 
Scientific:ssa. Jo 90-luvun alkupuolel-
la hän oli mukana perustamassa tuotan-
to- ja myyntiyhtiöitä Venäjälle ja Kiinaan 
ja myöhemmin hänen vastuullaan oli 
myös tuotanto- ja markkinointiyksiköi-
tä USA:ssa, Meksikossa ja Suomessa. 
Tuotekehitysyksiköitä oli sekä Suomessa 
että USA:ssa. Hän on ollut mukana lukui-
sissa yritysostoissa ollessaan Thermon 
palveluksessa.

Hildén ja hänen määräysvaltayhteisönsä 
omistivat 31.12.2015 yhteensä 4 000 Revenio 
Group Oyj:n osaketta ja 7 500 optiota.

Revenio Research Oy: KTM Timo Hildén 
29.12.2014 alkaen. 

Oscare Medical Oy: Revenio osti vuoden 
2013 lopulla 53 prosentin osuuden osteo-
poroosin seulontaan ja seurantaan erikois-
tuneesta Oscare Medical Oy:stä. Oscare 
Medical Oy:n hallituksen puheenjohtajana 
toimii Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja 
Olli-Pekka Salovaara.

Vuoden 2015 aikana myydyt 
liiketoiminnat
Revenio Group ilmoitti vuoden 2014 joulu-
kuussa luopuvansa Teknologia ja Palvelut 
-segmenttiään edustaneista Boomeranger 
Boats Oy:stä, joka myytiin helmikuussa 
2015 ja Done Software Solutions Oy:stä, 
joka myytiin toukokuussa 2015.

Palkitseminen

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja 
tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkit semis-

järjestelmä muodostuu kiinteästä kuukau-
sipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen pe-
rusteella määräytyvästä lyhyen- ja pitkän 
aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä se-
kä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole 
käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää. 
Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmäl-
lä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryh-
mäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 
1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudelli-
nen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Revenio Group Oyj:n hallitus päättää toimi-
tusjohtajan, konsernijohtoryhmän jäsenten 
sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palk-
kauksen, muut taloudelliset etuudet, tulos-
palkkiojärjestelmän perusteet sekä muun 
johdon tulospalkkioperiaatteet. Muiden 
kuin edellä mainittujen konsernijohtoryh-
män jäsenten palkkauksesta ja palkitse-
mista sekä muun johdon tulospalkkiopalkit-
semisjärjestelmien yksityiskohdista päättää 
toimitusjohtaja yksi yli yhden periaatteella. 

Revenio Group Oyj:n johdon tulospalkki-
on enimmäismäärä on lyhyen aikavälin 
tulospalkkiojärjestelmässä neljän kuukau-
den ja pitkän aikavälin järjestelmässä kah-
den kuukauden palkkaa vastaava mää-
rä vuoden pituisella määräytymisjaksolla. 
Konsernin toimitusjohtajalla palkkion enim-
mäismäärä lyhyen aikavälin tulospalkki-
ojärjestelmässä on kuuden kuukauden 
palkkaa vastaava määrä ja pitkäaikaises-
sa järjestelmässä neljän kuukauden palk-
kaa vastaava määrä. Lyhyen aikavälin tu-
lospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä 
ovat konsernitason ja oman vastuualueen 
tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. Pitkän 
aikavälin kannustinjärjestelmässä kriteeri-
nä on konsernin liikevoitto. Lyhyen aika-
välin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 
5 konserniyhtiöissä johtavassa asemas-
sa olevaa henkilöä. Pitkän aikavälin tulos-
palkkiojärjestelmän piirissä on osa konser-
nin nykyisestä johtoryhmästä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio 
Group Oyj:llä on voimassa oleva konser-
nin johdolle suunnattu optio-ohjelmat vuo-
delta 2007 ja 2015. Optio-oikeuksien jaosta 
päättää Revenio Group Oyj:n hallitus.

Konsernin taloudellinen 
raportointi 
Konsernin taloudellista kehitystä ja talo-
udellisten tavoitteiden toteutumista seu-
rataan koko konsernin kattavalla kuukau-
sittaisella taloudellisella raportoinnilla. 
Kuukausittaiseen tulosraportointiin sisäl-
tyvät konserni- ja segmenttikohtaiset to-
teumatiedot analyyseineen, toteumien 

kehitys edelliseen vuoteen verrattuna, to-
teumien vertailu taloussuunnitelmiin sekä 
ennusteet käynnissä olevalle kalenterivuo-
delle. Kustakin segmentistä raportoidaan li-
säksi keskeisiä talouden ja liiketoiminnan 
tunnuslukuja.

Konsernin lyhyen aikavälin taloussuunnit-
telu perustuu kalenterivuosittain laadittaviin 
taloussuunnitelmiin jotka kattavat seuraa-
van kalenterivuoden. 

Konsernin taloudellisesta tilanteesta ja -ke-
hityksestä tiedotetaan osavuosikatsauksilla 
ja tilinpäätöstiedotteella.

Riskienhallinta ja valvonta

Riskienhallinta
Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa 
on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja 
konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen 
tunnistettavissa olevien riskiskenaarioiden 
olosuhteissa. Riskienhallinnan periaatteet, 
strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvis-
taa Revenio Group Oyj:n hallitus.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa
Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on 
liiketoimintajohdolla ja konsernin johtoryh-
mällä. Nämä organisaatiotahot vastaavat 
siitä, huolehtivat siitä, että niiden vastuul-
la oleviin prosesseihin sisällytetään riittä-
vät riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja 
raportointimenettelyt. 

Tytäryhtiöiden liiketoimintajohto organisoi 
paikallisesti kunkin yhtiön koko huomioi-
den tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan 
toteuttamistavan. Tiettyjen riskienhallinnan 
osa-alueiden kuten vakuuttamisen ja rahoi-
tusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty 
toimintatapa on tarkoituksenmukaista, emo-
yhtiön hallitus tekee päätökset toimitusjohta-
jan esityksestä. 

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan 
Revenio Group Oyj:n hallitukselle. Yhtiön 
hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, nii-
den hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan 
toimivuuden vähintään kerran vuodessa.
Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallin-
taa sisäisen tarkastustyön suorittamisen 
yhteydessä.

Riskienhallinnan toteuttaminen 
Tytäryhtiöiden johto arvioi riskit vuosisuun-
nittelun yhteydessä. Riskejä ja niiden hal-
lintaa käsitellään liiketoimintasegmenttien 
johdossa, ja riskiarvioinnit päivitetään vähin-
tään kerran vuodessa. Merkittävistä hank-
keista, kuten asiakasprojekteista, tehdään 
erilliset riskianalyysit. 
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tai johdannaissopimuksia 14 vuorokauden 
aikana ennen osavuosikatsauksen julkista-
mista ja 21 vuorokauden aikana ennen ti-
linpäätöksen julkistamista. Nämä julkista-
mispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen 
pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisä-
piirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät 
saa hankkeen aikana käydä kauppaa yhtiön 
arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi 
(1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskus-
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastus-
yhteisö. Yhtiökokoukselle tehtävän ehdo-
tuksen yhtiön tilintarkastajaksi valmistelee 
hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on yhti-
ön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy 
vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouk-
sen päättyessä. 

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomis-
tajille lain edellyttämän tilintarkastuskerto-
muksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja 
raportoi säännöllisesti havainnoistaan yhti-
ön hallitukselle.

Yhtiökokous 2015 valitsi yhtiön tilintarkasta-
jaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkasta-
jana toimii KHT Samuli Perälä. Yhtiökokous 
päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palk-
kio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetut 
palkkiot vuosina  
2014–2015, TEUR:

2015 2014
Tilintarkastus 36 36
Muut palvelut 4 5
Yhteensä 40 41

Muut asiat

Pörssitiedottaminen ja pörssitiedotteet
Pörssitiedottamisen taloudellisesta sisällös-
tä ja sijoittajaviestinnästä vastaa konsernin 
toimitusjohtaja. Pörssitiedottamiseen liittyvi-
en säännösten noudattamista valvovat yhti-
össä toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässään ta-
sapuolisuuden periaatetta ja julkaisee kai-
ken sijoittajatiedon Internet-sivuillaan suo-
meksi ja englanniksi. 

IR-periaatteet
Yhtiön tavoitteena on tuottaa markkinoille 
jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tie-
toa yhtiön osakkeiden hinnanmuodostuksen 
perustaksi. Tavoitteena on parantaa yhtiön 
toiminnan tunnettuutta, lisätä sijoitusinfor-
maation avoimuutta ja siten yhtiön kiinnos-
tavuutta sijoituskohteena. 
 
Yhtiö julkaisee painetun vuosikertomuksen 
suomeksi ja englanniksi. Yhtiössä ylläpide-
tään listaa vuosikertomuksen postittamista 
varten. Postituslistalle voi ilmoittautua säh-
köpostitse info@revenio.fi. Tästä osoittees-
ta voi tilata myös sähköpostitse lähetettäviä 
pörssi- ja lehdistötiedotteita.
 
Yhtiö noudattaa 14 vuorokauden hiljaista se-
kä suljettua jaksoa ennen osavuosikatsauk-
sen julkistamista ja 21 vuorokauden hiljaista 
sekä suljettua jaksoa ennen tilinpäätöksen 
julkistamista. Muina aikoina sijoittajien ky-
selyihin vastataan puhelimitse, sähköpos-
tilla sekä järjestämällä sijoittajatapaamisia.

Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja 
lisätiedot
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestel-
mästä on julkaistu samanaikaisesti yhtiön 
vuoden 2015 vuosikertomuksen kanssa yh-
tiön internet-sivuilla ja sitä päivitetään tar-
peen mukaan. Hallinnointiperiaatteita kos-
kevat kysymykset ja kommentit pyydetään 
toimittamaan osoitteeseen info@revenio.fi.
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