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Nightingale Health  -konsernin tilinpäätöstiedote 1.7.2021–30.6.2022 
(tilintarkastamaton) 

 
Yhtiötiedote, 29.9.2022 klo 9.00 
 
 
 
 

Nightingale Health Oyj on laatinut tämän tilinpäätöstiedotteen sekä aikaisempien tilikausien ti-
linpäätöksensä ja puolivuosikatsauksensa suomalaisen tilinpäätösnormiston ja Nasdaq First 
North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti. 

Nightingale Health Oyj:n hallitus on päättänyt, että Nightingale Health tulee konsernitilinpäätök-
sessään siirtymään suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (”Finnish Accounting Standards”, 
”FAS”) Euroopan Unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (”In-
ternational Financial Reporting Standards”, ”IFRS”) mukaiseen tilinpäätösraportointiin 30.6.2022 
päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessään.  

Nightingale Health Oyj julkaisee ensimmäisen IFRS:n mukaisesti laaditun ja tilintarkastetun kon-
sernitilinpäätöksensä 30.6.2022 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen vertailutiedot 30.6.2021 päät-
tyneeltä tilikaudelta arviolta 27.10.2022. IFRS-raportointiin siirtymäpäivä on 1.7.2020.   

Ennen tilintarkastetun IFRS-tilinpäätöksen julkistamista Nightingale Health Oyj tulee julkista-
maan tilintarkastamattomat IFRS-taloudelliset tiedot vertailukaudelta mukaan lukien selvityksen 
keskeisistä FAS:n ja IFRS:n välisistä eroista antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa Nightingale 
Healthin konsernituloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä konsernin tunnusluvuista 
30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä 31.12.2021 päättyneeltä puolivuosikaudelta. Nämä talou-
delliset tiedot julkaistaan arviolta 25.10.2022. 
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LAAJENTUMINEN UUSILLE MARKKINOILLE KIIHTYY 
 
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

Tammi–kesäkuun 2022 keskeiset luvut 

- Liikevaihto oli 0,88 (1,07) miljoonaa euroa 

- Käyttökate (EBITDA) oli -4,59 (-2,60) miljoonaa euroa 

- Liikevoitto (-tappio) oli -6,30 (-2,88) miljoonaa euroa 

- Kauden voitto (tappio) oli -10,31 (-8,19) miljoonaa euroa 

- Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,17 (-0,16) euroa 

- Rahavarat kauden lopussa olivat 95,28 (113,81) miljoonaa euroa 

Heinä 2021–kesäkuun 2022 keskeiset luvut 

- Liikevaihto oli 2,21 (2,08) miljoonaa euroa 

- Käyttökate (EBITDA) -7,85 (-4,75) miljoonaa euroa 

- Liikevoitto (-tappio) oli -11,09 (-5,22) miljoonaa euroa 

- Kauden voitto (tappio) oli -15,38 (-11,19) miljoonaa euroa 

- Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,26 (-0,27) euroa 

- Rahavarat kauden lopussa olivat 95,28 (113,81) miljoonaa euroa 
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Tilikauden 1.7.2021–30.6.2022 keskeiset tapahtumat 

 

Kuluttajapalvelu Livit by Nightingale Health 

- Nightingale Health lanseerasi kotitestiratkaisua hyödyntävän Livit by Nightingale Health 
-kuluttajapalvelun keväällä 2022. Sormenpääverinäytteeseen perustuva kotitestiratkaisu 
mahdollistaa palvelun käyttämisen ilman käyntiä laboratoriossa. Palvelu sisältää laajan 
valikoiman tuloksia, jotka vain Nightingale Health pystyy tarjoamaan. Palvelun voi tilata ja 
tulokset toimitetaan Livit by Nightingale Health -sovelluksen kautta. 

- Nightingale Health ja merkittävä suomalainen apteekkiketju Yliopiston Apteekki sopivat 
lokakuussa 2021 kaupallisesta yhteistyöstä kotitestiratkaisun jakelun ja myynnin osalta. 
Palvelu tuli ennakkomyyntiin Yliopiston Apteekin verkkokauppaan joulukuussa 2021 ja 
laajeni Yliopiston Apteekkeihin maanlaajuisesti vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuolis-
kon aikana. 

- Kesäkuussa 2022 Nightingale Health sopi kumppanuudesta kansainvälisen digitaalisen 
terveyden toimijan Physitrack Plc:n kanssa. Kumppanuus tuo Livit by Nightingale Health 
-palvelun Physitrackin hyvinvointipalveluiden käyttäjien saataville Saksassa ja Isossa-Bri-
tanniassa sekä aiempaa laajemmin Pohjoismaissa.  

Nightingale Pro 

- Lokakuussa 2021 lanseerattu Nightingale Pro -palvelumalli on käytössä yhteistyössä Ter-
veystalon kanssa julkaistussa Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyydessä, joka 
yhdistää Nightingale Healthin verianalyysin tulokset sekä Terveystalon laatimat terveelli-
siin elintapavalintoihin kannustavat digitaaliset viikko-ohjelmat. Nightingale Pro -palvelu-
mallissa verinäyte otetaan laskimoverinäytteenä Nightingale Healthin kumppanina toimi-
van terveydenhuollon toimijan laboratoriossa. 

- Nightingale Pro -palvelumallia hyödynnetään myös Japanissa Nightingale Healthin yh-
teistyössä Welltus Inc.:in (Mitsui & Co. Ltd:n tytäryhtiö) tarjoamassa ennaltaehkäisevässä 
terveyspalvelussa. Tilikauden aikana Nightingale Health lanseerasi palvelun Shin-Oyama 
City -sairaalassa sekä useissa muissa ennaltaehkäiseviä terveystarkastuksia tarjoavissa 
klinikoissa. Nightingale Health myös laajensi Japanin laboratoriotaan tuplaamalla labora-
torion analysointikapasiteetin. 
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Yritysjärjestelyt 

- Heinäkuussa 2021 Nightingale Health osti saksalaisen digitaalisiin terveysratkaisuihin eri-
koistuneen Yolife GmbH:n. Yrityskaupan myötä Yolifen digitaaliset terveysratkaisut integ-
roitiin osaksi Nightingale Healthin ennaltaehkäisevän terveyden palveluja ja niitä hyödyn-
nettiin Livit by Nightingale Health -kuluttajapalvelussa.  

- Helmikuussa 2022 Nightingale Health hankki suomalaisen genetiikka-alan yrityksen 
Negen Oy:n sekä ilmoitti perustavansa genetiikan huippuyksikön, joka kehittää koneoppi-
miseen ja tekoälyyn perustuvia työkaluja. Nightingale Healthin kehittämän veritestin ja 
geenitiedon yhdistäminen tuo mullistavia mahdollisuuksia varhaisten sairastumisriskien 
tunnistamisen parantamiseen ja kiihdyttää ennaltaehkäisevän lääketieteen kehitystä. 

Muita keskeisiä tapahtumia 

- Nightingale Healthin positiivinen vaikutus yhteiskuntaan vahvistettiin The Upright Project 
-teknologiayrityksen toteuttamassa analyysissa, joka mittaa yritysten nettovaikutusta. 
Nightingale Healthin palveluiden ja tuotteiden, kuten edistyksellisen verianalyysiteknolo-
gian ja innovatiivisten ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisujen, perusteella nettovaiku-
tusaste on +70 %. Tuloksellaan Nightingale Health sijoittuu globaalisti yritysten parhaa-
seen seitsemään prosenttiin. 

- Nightingale Health julkaisi sen teknologiaa hyödyntävän tieteellisen tutkimuksen, joka 
osoittaa kuinka teknologia tunnistaa sairastumisriskin satoihin sairauksiin yhdestä näyt-
teestä. Samalla yhtiö julkaisi maksuttoman internettyökalun, jolla voi todeta satojen sai-
rauksien ja Nightingale Healthin biomarkkereiden väliset yhteydet. 

- Nightingale Health sai CE-merkinnän kotitestauspakkaukselleen, jota se käyttää kotites-
tiratkaisussaan. 

- Lääkinnällisten laitteiden vaatimuksenmukaisuutta ja alan toimijoita valvova Fimea tar-
kasti ja totesi Nightingale Healthin täyttävän lääkinnällisen laitteen valmistajan vaatimuk-
set. 

- Nightingale Healthin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001:2013 sertifi-
kaattia jatkettiin poikkeuksellisen hyvin tuloksin seuranta-auditoinnissa  

Nimitykset 

- Nightingale Health nimitti Jeffrey Barrettin tieteelliseksi johtajaksi ja Tuukka Paavolan ta-
lousjohtajaksi. Barrett liittyi Nightingale Healthin johtoryhmään 27.9.2021 ja Paavola 
7.12.2021. 
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Avainluvut 

 

Tuhatta euroa 

Konserni 

1–6/2022 1–6/2021 7/2021–
6/2022 

7/2020–
6/2021 

Liikevaihto 884 1 068 2 205 2 081 

Käyttökate (EBITDA) -4 592 -2 601 -7 846 -4 752 

Liikevoitto (-tappio) -6 305 -2 883 -11 085 -5 222 

Kauden voitto (tappio) -10 313 -8 186 -15 376 -11 192 

Omavaraisuusaste 94 % 94 % 94 % 94 % 

Nettovelkaantumisaste -84 % -87 % -84 % -87 % 

Taseen loppusumma 118 525 134 191 118 525 134 191 

Henkilöstö keskimäärin 67 58 64 76 

Henkilöstökulut 1 845 1 663 2 985 2 649 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin 

4 856 1 751 8 674 3 134 

Rahavarat kauden lopussa 95 279 113 807 95 279 113 807 

Osakekohtainen tulos (EPS), laimenta-
maton ja laimennusvaikutuksella oi-
kaistu*, EUR 

-0,17 -0,16** -0,26 -0,27** 

 

*) Yhtiön potentiaaliset laimentavat instrumentit ovat annettuja osakeoptioita. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, osakeop-
tioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta lasketta-
essa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa. 
 
**) Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty kauden voitto (tappio) sisältää listautumisesta aiheutuneet kulut. 
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Toimitusjohtajalta 

Nightingale Healthin missiona on tuoda sairauksien 
ennaltaehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulot-
tuville. Elintapasairaudet aiheuttavat selvästi suu-
rimman osan terveydenhuollon kustannuksista. Pa-
ras tapa laskea näitä kustannuksia ja lisätä terveiden 
elinvuosien määrää on sairauksien ennaltaehkäisy, 
sillä se mahdollistaa sairaiden potilaiden määrän vä-
hentämisen. Pienempi määrä sairaita ihmisiä mah-
dollistaa tehokkaammin toimivan terveydenhuollon 
ja paremman yksilöllisen sekä kansallisen hyvinvoin-
nin.  

Hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa on tär-
keää tehdä ihmiset tietoisemmiksi omasta ter-
veydestään ja mahdollisista sairastumisriskeistään 
sekä tarjota heille työkalut terveyden säännölliseen 
seuraamiseen ja ylläpitoon. Seuraamalla elintapa-
muutosten vaikutusta terveyteen voidaan löytää yk-
silöllisesti jokaiselle parhaiten sopivat elintavat, jotka 
auttavat ihmistä elämään terveenä mahdollisimman 
pitkään. Vuosien kehitystyön tuloksena bioteknologian, maailman johtavien lääketieteellisten tut-
kimusaineistojen ja tekoälyohjelmistojen parissa me Nightingale Healthillä pystymme tarjoamaan 
terveyden- ja hyvinvoinnin seurantaan kyvyn tunnistaa laaja-alaisesti sekä tarkasti sairastumi-
seen liittyviä riskejä, joihin perinteiset seurantaan tarkoitetut työkalut eivät pysty.  

Vahvaa tieteellistä lisänäyttöä Nightingale Healthin teknologian sairastumisriskien tunnis-
tamiskyvylle 

Perustuen vuonna 2018 tekemäämme strategiseen investointiin maailman johtavaan terveystie-
tokokoelmaan UK Biopankkiin ja yhtiön tekemään pitkäjänteiseen tutkimustyöhön, julkaisimme 
kesäkuussa 2022 tieteellisen artikkelin, jossa julkistettiin lisää olennaista tieteellistä tietoa yhtey-
destä Nightingale Healthin kehittämän verianalyysiteknologian mittaamien veren merkkiaineiden 
(”biomarkkereiden”) sekä sairastumisriskien välillä useiden satojen sairauksien osalta. Tutkimuk-
sessa analysoitiin 150 000 biopankkitutkimukseen osallistuneen näytteet, joten se on isoin vas-
taava laajoja biopankkiaineistoja hyödyntävä tutkimus. Nightingale Healthin teknologialla 
saamme jokaisesta verinäytteestä kokonaisvaltaisen biomarkkeripaneelin, joka havainnoi laajasti 
ihmiskehon aineenvaihdunnallisia tekijöitä. Tutkimuksessa biomarkkeriarvot yhdistettiin tietoon 
siitä, mitä sairauksia näytteiden luovuttajat saivat näytteen antamista seuranneena vuosikymme-
nenä, paljastaen yhteyden Nightingale Healthin teknologialla mitatun biomarkkeripaneelin ja tu-
levien terveystapahtumien välillä. 

Tutkimuksessa tehdyt tieteelliset analyysit paljastivat yhteyksiä biomarkkeritasojen ja immuni-
teetin, mielen hyvinvoinnin, keuhkojen terveyden ja monien muiden terveysalueiden välillä osoit-
taen, kuinka Nightingale Healthin biomarkkerit voivat kertoa kokonaisvaltaisesta terveydentilasta 
laajasti. Keskeinen läpimurto Nightingalen Healthin teknologiassa onkin, että se kertoo auto-
maattisesti sairastumisriskit satoihin sairauksiin jokaisesta mitatusta verinäytteestä samaan ai-
kaan. Riskiarvio on myös tarkempi kuin perinteiset terveyden seurantaan tarkoitetut työkalut. 
Teknologia on myös sekä skaalautuvuudeltaan että kilpailukykyisen hinnoittelunsa ansiosta val-
mis laajamittaiseen terveydenhuollon käyttöön. 
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Kotitestiratkaisua hyödyntävä kuluttajapalvelu Livit by Nightingale Health 

Vahvan tutkimusnäytön ja jo saavutettujen regulaatiohyväksyntien myötä Nightingale Healthin 
teknologia tarjoaa merkittävän mahdollisuuden ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteutta-
miseksi. Osana missiotamme toimme teknologiamme keskeisimmät ominaisuudet saataville 
myös suoraan kuluttajille maaliskuussa 2022 lanseeraamassamme Livit by Nightingale Health -
kuluttajapalvelussa. Livit vie globaalin kuluttajaterveyden uudelle aikakaudelle, koska se tarjoaa 
terveydestä kertovia tuloksia, joilla on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta todellinen merkitys. Li-
vit-palvelun läpimurto on kyky ennustaa yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin keskeisintä tekijää 
eli tulevien terveiden vuosien määrää. Lopulta terveystekojemme tavoitteena on elää tervettä 
elämää mahdollisimman pitkään ja Livit tuo ensimmäisenä maailmassa kokonaisvaltaisen työka-
lun ymmärtää miten elintavat voivat vaikuttaa tulevien terveiden elinvuosien määrään.  

Uskomme koko toimialan muuttuvan yksittäisten biomarkkereiden mittaamisen niche-markki-
nasta suuntaan, jossa kokonaisvaltaisen terveyden ymmärtämisestä ja paremmista yksilöllisitä 
elintavoista muodostuu kansalaistaito. Tämä muutos mahdollistuu, kun siirrymme pelkän nykyi-
sen terveydentilan ja yksittäisten irrallisten mittausten analysoinnista kohti yksilön tulevan koko-
naisvaltaisen terveyden ymmärtämistä. Sairauksien ennaltaehkäisyssä tulevan terveyden ym-
märtäminen on avainasemassa, koska ennakoimalla yksilön tulevaisuuden terveydentilaa 
voimme tehdä toimenpiteitä sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ajoissa ja saavuttaa parempaa 
hyvinvointia sekä lisätä terveiden elinvuosien määrää. 

Livitin avulla voimme tavoittaa lähes rajattoman määrän asiakkaita, sillä kuka tahansa voi ottaa 
verinäytteen kotona. Kotinäytteenotto ja edullinen hinta luovat edellytykset mahdollisimman mo-
nelle hyödyntää teknologiaamme vuosittaisiin tarkastuksiin ja jatkuvaan tulevien terveiden vuo-
sien seurantaan. 

Nightingale Pro – merkittäviä edistysaskeleita Japanissa 

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteutus on edennyt tilikauden aikana erityisesti Japanissa, 
missä yhteistyö Mitsui & Co. Ltd:n tytäryhtiön Welltus Inc:n kanssa on edennyt hyvin. Lanseera-
simme palvelun tilikauden aikana sekä Shin-Oyama City -sairaalassa että useissa muissa ennal-
taehkäiseviä terveystarkastuksia tarjoavissa klinikoissa. Pääsy osaksi Japanin terveysjärjestel-
mää on todella merkittävä saavutus eurooppalaiselle yhtiölle.  

Vuosien työn tuloksena saavutettu eteneminen Japanissa on voimakas näyttö teknologiamme 
soveltuvuudesta osaksi merkittävää terveydenhuollon järjestelmää sekä vahvasta lääketieteen 
asiantuntijoiden hyväksynnästä yhdessä maailman haastavimmista markkinoista. Nämä saavu-
tukset antavat vahvan pohjan tavoitella yhtiön liiketoiminnan laajentamista sekä Japanissa että 
muissa kansainvälisissä markkinoissa. 

Yhtiön teknologia on käytössä myös yksityisessä terveydenhuollossa Suomessa yhteistyössä 
Terveystalon kanssa lokakuussa 2021 lanseeratussa Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäse-
nyydessä. 

Nightingale Health nettovaikutukseltaan maailman kärkiluokkaa 

Yritykset, jotka onnistuvat vaikuttamaan maailmaan positiivisesti, ovat erinomaisessa asemassa 
rakentamaan kestävään kehitykseen perustuvaa kasvua. Meille Nightingale Healthilla on aina ol-
lut olennaista luoda systeemistä muutosta, jolla on positiivinen vaikuttavuus. Olimmekin hyvin 
ylpeitä saadessamme keväällä The Upright Project -teknologiayrityksen toteuttaman yritysten 
nettovaikutusta mittaavan analyysin, joka vahvisti vuosien työn tuloksena jo luomamme positiivi-
sen vaikutuksen yhteiskuntaan.  
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Nightingale Healthin palveluiden ja tuotteiden, kuten edistyksellisen verianalyysiteknologian ja 
innovatiivisten ennaltaehkäisevän terveyden ratkaisujen, perusteella yhtiön nettovaikutusaste on 
+70 %. Tuloksella sijoitumme maailmanlaajuisesti yritysten parhaaseen seitsemään prosenttiin. 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle listattujen yhtiöiden keskimääräinen nettovaikutusaste on -16 % 
eli niiden nettovaikutus maailmaan on negatiivinen. 

Analyysin mukaan suurin positiivinen vaikutus muodostuu tiedon luomisen merkittävästä edistä-
misestä. Tämä perustuu yhtiömme kykyyn analysoida suuri määrä biologisesti merkittävää tietoa 
yhden verinäytteen perusteella ja siihen, että lääketieteelliset tutkimuskokoelmat, kuten UK 
Biopankki ja sadat muut kansainväliset kokoelmat sekä tieteellisten tutkimusten tekijät ympäri 
maailman, hyödyntävät Nightingale Healthin teknologiaa. Nämä tutkijat käyttävät Nightingale 
Healthin analyysia tutkiessaan yhteiskuntaa eniten kuormittavia sairauksia, kuten sydän- ja veri-
suonitauteja ja kakkostyypin diabetesta. 

Uprightin mallinnus arvioi, että nettovaikutuksemme muuttuu entistä positiivisemmaksi yhtiön 
kasvaessa suuremmaksi. Kasvuskenaariossa Nightingale Healthin odotetaan edistävän tiedon 
luomista yhä tuntuvammin, kun yhtiö tarjoaa palvelujaan laajemmin kuluttajille ja terveysalan toi-
mijoille.  

Uprightin analyysin johtopäätökset tukevat perustavanlaatuista ajatusta Nightingale Healthin 
mission taustalla: jatkamalla Nightingale Healthin kasvutarinaa ja tuomalla sairauksien ennalta-
ehkäisy ja terveellisempi elämä jokaisen ulottuville, tuotamme positiivista arvoa koko yhteiskun-
nalle asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme lisäksi. 

 
Teemu Suna 
Toimitusjohtaja ja perustaja, Nightingale Health Oyj 
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Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudella 2021-2022 

Päättyneellä tilikaudella 2021–2022 Nightingale Health saavutti seuraavat liiketoimintatavoitteet: 

• Kaupallisen kotitestiin perustuvan palvelun lanseeraaminen; 

• Yhtiön mobiilisovelluksen uuden version lanseeraaminen; ja 

• Kansainvälisen kaupallisen kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen. 

Nightingale Health ei saavuttanut seuraavia liiketoimintatavoitteita: 

• FDA:n (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto) hyväksyntä (hakemusprosessi on edel-
leen vireillä) 

• 5 miljoonan euron tilauskannan saavuttaminen tilikauden loppuun mennessä (yhtiö saa-
vutti noin 3,8 miljoonan euron tilauskannan, joka on noin 1,5 kertaa suurempi kuin edelli-
sen tilikauden päättyessä) 

Liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2022–2023 

Nightingale Healthin liiketoiminnan tavoitteet tilikaudelle 2022–2023 ovat:  

• Merkittävän kaupallisen sopimuksen solmiminen julkisen terveydenhuollon toimijan 
kanssa 

• Sopimus mahdollistaa olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja Nigh-
tingale Healthin ennaltaehkäisevien työkalujen tuomisen julkiseen terveydenhuol-
toon. 

• Sopimusten solmiminen yli 50 000 verinäytteen analysoimiseksi yksityisen sektorin yritys-
ten kanssa 

• Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja 
osoittavat Nightingale Healthin ainutlaatuisen arvonluontikyvyn sairauksien ennal-
taehkäisemiseksi. 

• Sopimusten solmiminen yli 175 000 verinäytteen analysoimiseksi tieteellisten tutkimus-
laitosten kanssa 

• Sopimukset mahdollistavat olemassa olevien verinäytevirtojen hyödyntämisen ja 
Nightingale Healthin teknologian tarjoamisen maailmanlaajuisen tieteellisen tutki-
muksen edistämiseksi. 

Nightingale Health lanseerasi kuluttajille suunnatun kotitestiin perustuvan Livit-palvelun valituilla 
markkinoilla keväällä 2022. Kuluttajaliiketoiminnan kehittäminen on edelleen yksi yrityksen stra-
tegisista painopistealueista. Yhtiö tulee julkaisemaan kuluttajaliiketoiminnan taloudelliset tavoit-
teet, kun dataa niiden ennustamiseksi on saatavilla. 

Lisäksi Nightingale Health jatkaa työskentelyä saavuttaakseen FDA:n 510k-hyväksynnän, joka tu-
lee laajentamaan yrityksen B2B-palveluvalikoimaa diagnostisten sovellusten osalta Yhdysval-
loissa. 

Tilikaudelle 2022–2023 asetettujen tavoitteiden lisäksi Nightingale Healthilla on liiketoiminnan 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet, jotka on kuvattu yhtiön verkkosivuilla. Mainitut tavoit-
teet säilyvät muuttumattomina. 
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Markkinakatsaus 

Nightingale Healthin tuottamat laajat terveysennusteet liittyvät pääosin elintapasairauksiin ku-
ten tyypin 2 diabetekseen ja sydänsairauksiin. Elintapasairaudet ovat yleisin kuolinsyy maail-
massa ja niiden hoidosta muodostuu useissa maissa yli 80 prosenttia terveydenhuollon kokonais-
kustannuksista. Elintapasairauksia voitaisiin torjua nykyistä merkittävästi laajemmin ennaltaeh-
käisevästi, mutta nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on sairaiden ihmisten kasvavan määrän 
vuoksi pakotettu ensisijaisesti keskittymään sairaudenhoitoon. 

Elintapasairauksia on mahdollista ennaltaehkäistä motivoimalla ja ohjaamalla ihmisiä kohti pa-
rempia elintapoja. Nightingale Healthin tarjoama tieto mahdollistaa henkilökohtaisten terveysris-
kien tunnistamisen varhaisessa vaiheessa, jolloin elintapoja muuttamalla voi ehkäistä sairastumi-
sen. Paremmat elintavat luovat mahdollisuuden terveempään elämään yksilötasolla ja sen seu-
rauksena auttavat pienentämään elintapasairauksista aiheutuvia mittavia terveydenhuollon kus-
tannuksia ja vähentävät terveydenhuoltojärjestelmään koituvaa painetta.  

Ennaltaehkäisevä hoito auttaa havaitsemaan ja ennaltaehkäisemään sairauksia ennen kuin ne al-
kavat oireilla ja kehittyä vakaviksi. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tärkeys on tunnistettu 
maailmanlaajuisesti. Kroonisten sairauksien suuremman esiintyvyyden ja ennaltaehkäisevien toi-
menpiteiden kasvavan kysynnän odotetaan johtavan kasvuun sairauksia ennaltaehkäisevien ter-
veydenhuoltoteknologioiden ja -palveluiden markkinoilla. 

Viime vuosina kuluttajat ovat ottaneet käyttöönsä digitaalisia terveysratkaisuja, jotka mahdollis-
tavat ajasta ja paikasta riippumattoman käytön. Vaikka COVID-19-pandemian aikaiset lähikon-
taktien välttämiset ovat pääosin päättyneet, on digitaalisten palveluiden voimakas käyttö jatku-
nut useissa ikäluokissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Omassa terveydentilassa tapahtu-
vien muutosten seuraaminen eri teknologioiden avulla on kasvava trendi kuluttajien keskuudessa.  

Nightingale Health uskoo hyötyvänsä vallitsevasta maailmanlaajuisesta megatrendistä, jossa ku-
luttajat panostavat omaan terveyteen ja hyvinvointiin. COVID-19-pandemia teki kotitestaami-
sesta arkipäivää, minkä Nightingale Health arvioi näkyvän myös muiden kotitestimarkkinoiden 
voimakkaana kasvuna. Nightingale Health odottaa, että sen palvelut vastaavat tähän kysyntään 
ja tarjoavat henkilökohtaisen terveytensä hallitsemisesta ja parantamisesta kiinnostuneille kulut-
tajille täysin uudenlaisia työkaluja huolehtia terveydestään. Lisäksi Nightingale Health pystyy yh-
distämään terveydenhuoltoalan toimijoiden palvelut kuluttajien avuksi terveyden ja hyvinvoinnin 
parantamiseksi. 
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Taloudellinen katsaus 1.7.2021–30.6.2022 

 

Liikevaihto 

Konsernin liikevaihto oli 1.7.2021–30.6.2022 2,21 (2,08) miljoonaa euroa.  

Liikevaihto muodostui pääasiassa akateemisten yhteistyösopimusten mukaisista yliopistoille ja 
tutkimushankkeille tarjotuista analyysipalveluista, sekä kuluttajille suunnatusta myynnistä.  

Tulos 

Konsernin liikevoitto (-tappio) oli -11,09 (-5,22) miljoonaa euroa. Voitto (tappio) ennen poistoja, 
arvonalentumisia, rahoituskuluja ja veroja (EBITDA) oli -7,85 (-4,75) miljoonaa euroa. Voitto (tap-
pio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -15,42 (-11,19) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto (tap-
pio) oli -15,38 (-11,19) miljoonaa euroa.  

Konsernin liiketappion kasvu selittyy pääasiassa poistoilla, sekä materiaali- ja palvelukulujen ja 
muiden operatiivisten kulujen kasvulla.  

Konsernin materiaali- ja palvelukulut olivat tilikaudella 1,04 (0,32) miljoonaa euroa. 

Konsernin henkilöstökulut olivat tilikaudella 2,98 (2,65) miljoonaa euroa.  

Poistot ja arvonalentumiset olivat tilikaudella 3,24 (0,47) miljoonaa euroa. 

Tilikauden tulosta rasitti Weavr Health Corp. -yhtiöön tehdyn vaihtovelkakirjamuotoisen sijoituk-
sen kirjanpitolain varovaisuuden periaatteen mukaan tehty alaskirjaus johtuen kasvuyhtiöiden ra-
hoitusmarkkinatilanteen viimeaikaisesta merkittävästä heikkenemisestä.  

Konsernin suunnitelmien mukainen negatiivinen tulos heijastaa yhtiön kehityksen vaihetta, jossa 
on tehty investointeja yhtiön teknologian kehittämiseen sekä kaupallistamiseen. 

Tase ja rahavirrat 

Tilikauden lopussa konsernin taseen loppusumma oli 118,53 (30.6.2021: 134,19) miljoonaa euroa, 
mistä omaa pääomaa oli 110,09 (124,43) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste tilikauden lopussa 
oli 94 (94) prosenttia. 

Tilikauden lopussa konsernin nettovelka oli -92,08 (-108,75) miljoonaa euroa. Pitkäaikaista korol-
lista velkaa oli 1,67 (3,20) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli tilikauden lopussa -84 (-87) 
prosenttia. 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella yhteensä -9,67 (-2,88) miljoonaa euroa. 
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Investointien rahavirta oli yhteensä -7,65 (-4,73) miljoonaa euroa muodostuen investoinneista ai-
neettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, rahoitusyhtiön kanssa tehdystä NMR-laitetta koskevasta 
sale-leaseback-sopimuksesta sekä Yolifen ja Negenin osakekantojen hankinnasta. 

Rahoituksen rahavirta oli -1,22 (120,52) miljoonaa euroa. 

Rahavarat olivat kauden lopussa 95,28 (113,81) miljoonaa euroa ja rahavarojen muutos oli -18,54 
(112,90) miljoonaa euroa. 

Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat tilikaudella yhteensä 8,67 (2020–
2021: 3,14; 2019–2020: 8,19) miljoonaa euroa. Investointien suhteellinen osuus liiketoiminnan 
kokonaiskuluista oli 45,6 (30,4; 62,5) prosenttia. Tuotekehitysinvestoinnit koostuivat pääasiassa 
digitaalisten palveluiden, laboratorio-ohjelmistojen tuotantovalmiuden ja tuotekonseptien kehit-
tämiseen tehdyistä investoinneista sekä terveystietoihin ja näytteisiin tehdyistä investoinneista. 
Digitaalisten palveluiden kehittäminen sisältää investoinnit yhtiön mobiilisovellukseen, jonka 
kautta yhtiö toimittaa asiakkailleen verianalyysituloksia ja yhdistää asiakkaita yhtiön yhteistyö-
kumppaneiden palveluihin. Investoinnit laboratorio-ohjelmistojen tuotantovalmiuteen toimivat 
perustana kaikille yhtiön tuotteille ja mahdollistavat liiketoiminnan kansainvälisen laajentamisen. 
Investoinnit terveystietoihin ja näytteisiin puolestaan ovat keskeisessä osassa yhtiön kehittäessä 
tuotteidensa keskeisempiä osia eli sairauksien riskiennusteita ja hakiessa niihin liittyviä patent-
teja.  

Tuotekehitysinvestoinnit ovat olleet katsauskaudella odotettua suuremmat koska yhtiö on arvi-
oinut lisäinvestointien mobiilisovelluksen uuden version kehitykseen olevan strategisesti tärkeitä. 

Yhtiö investoi tilikaudella myös laboratorioihin Suomessa ja Japanissa.  

Henkilöstö 

Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 64 (76). Työntekijöistä 17 työskenteli myyn-
nissä ja liiketoiminnan kehityksessä, 40 tutkimus- ja kehitystyössä sekä operaatioissa ja 7 hallin-
nossa. Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 71 henkilöä yhtiön toimitusjohtaja mu-
kaan luettuna. 71 työntekijästä 64 oli Suomessa, 4 Japanissa, 2 Saksassa ja 1 Virossa. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Nightingale Healthin B-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalle. Nightingale Healthin kaupankäyntitunnus on HEALTH. 
Nightingale Health kuuluu toimialaluokkaan Terveydenhuolto. 

Liikkeeseen lasketut osakkeet ja osakepääoma 

Nightingale Healthilla on kolme osakesarjaa, A-sarjan osakkeet, B-sarjan osakkeet ja EMP-
osakkeet, jotka tuottavat erilaiset äänioikeudet ja erilaiset oikeudet varojen jaossa. A-sarjan osak-
keilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä osaketta kohden. B-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa 
yksi ääni osaketta kohden. B-sarjan osakkeille maksetaan viisi prosenttia korkeampaa osinkoa 
kuin A-sarjan osakkeille ja EMP-osakkeille. Sanottu parempi oikeus ei koske mitään muuta varojen 
jakoa tai pääoman palautusta kuin osingonjakoa. EMP-osakkeet, jotka ovat henkilöstön omista-
mia osakkeita, ovat äänivallattomia osakkeita, eikä EMP-osakkeen haltijalla ole oikeutta äänestää 
yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Tilikauden lopussa 30.6.2022 Nightingale Healthin osakepääoma oli 80 tuhatta euroa ja yhtiö oli 
laskenut liikkeeseen 60 918 459 täysin maksettua osaketta, joista 20 787 594 oli A-sarjan osak-
keita, 38 892 100 oli B-sarjan osakkeita ja 1 238 765 oli EMP-osakkeita.  
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Nightingale Health omisti 577 920 EMP-sarjan osaketta tilikauden päättyessä 30.6.2022, mikä 
vastasi noin 1 (1) prosenttia koko osakekannasta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi 
äänestää eikä niille makseta osinkoa. 

Kaupankäynti osakkeilla 

Tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2022 osakkeen päätöskurssi oli 1,81 euroa. 
Osakkeen korkein noteerattu hinta tilikaudella oli 5,95 euroa ja matalin 1,70 euroa. Osakkeen kes-
kimääräinen päätöskurssi tilikaudella oli 3,32 euroa ja keskimääräinen päivittäinen vaihto oli 76 
623 osaketta.  

Nightingale Healthin markkina-arvo 30.6.2022 oli 109,22 miljoonaa euroa. 

Osakkeenomistajat 

Nightingale Healthilla oli 12 467 osakkeenomistajaa 30.6.2022 (30.6.2021: 7 073). Yhtiön 100 
suurinta osakkeenomistajaa on esitetty yhtiön verkkosivuilla. 

Hallinnointi ja johtaminen 

Nightingale Health on sitoutunut hyvään hallintotapaan noudattamalla päätöksenteossa ja hal-
linnossa osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin First North 
Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä muita yhtiöön so-
veltuvia säännöksiä. Lisäksi Nightingale Health noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suo-
men listayhtiöiden hallinnointikoodia. 

Selvitys Nightingale Health Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti tilikau-
delta 2021–2022 julkaistaan viikolla 43. 

Varsinainen yhtiökokous 

Nightingale Healthin varsinainen yhtiökokous 28.10.2021 vahvisti tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous 
hyväksyi neuvoa-antavassa äänestyksessä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemis-
politiikan, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä seitsemän jäsentä. Hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Tom Jansson, Antti Kangas, Olli Karhi, Lotta Kopra, Leena Niemistö, 
Timo Soininen ja Teemu Suna.  

Hallituksen jäsenille maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio.  

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena ti-
lintarkastajanaan Valtteri Helenius, KHT. Valtteri Helenius on merkitty tilintarkastuslain 
(1141/2015, muutoksineen) 6:9:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin. Tilintarkastajalle mak-
setaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo Soinisen.  

Ylimääräinen yhtiökokous 

Nightingale Health Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 29.6.2022 Helsingissä.  

Yhtiökokous päätti, ehdollisena asiaa koskevan hallituksen esityksen HE 47/2022 vp perusteella 
annettavan lain voimaansaattamiselle, muuttaa Nightingale Health Oyj:n yhtiöjärjestyksen 
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kohtaa 12 hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että kohtaan lisättiin hallitukselle mahdolli-
suus päättää yhtiökokouksen järjestämisestä siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää pää-
tösvaltaansa myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tai siten, että yhtiöko-
kous järjestetään ilman kokouspaikkaa ja osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätös-
valtaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. 

Johtoryhmä 

Nightingale Healthin johtoryhmän jäsenet tilikauden lopussa olivat Teemu Suna (toimitusjohtaja), 
Antti Kangas (teknologiajohtaja), Satu Saksman (operatiivinen johtaja), Minja Salmio (lakiasiain-
johtaja), Salla Ruosaari (tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja), Jeffrey Barrett (tieteellinen johtaja) ja 
Tuukka Paavola (talousjohtaja). 

Barrett liittyi Nightingale Healthin johtoryhmään 27.9.2021 ja Paavola 7.12.2021. 

Kannustinjärjestelmät 

Nightingale Health on perustanut yhtiön henkilöstön kannustinohjelmiksi optio-ohjelmia, jotka 
kattavat yhtiön ja sen konserniyhtiöiden työntekijät ja muut avainhenkilöt. Yhtiön hallitus on hel-
mikuussa 2021 linjannut, että yhtiön optio-ohjelmat tulee sitoa yhtiön arvon nousuun. Optio-oh-
jelmien tarkoituksena on sitouttaa optioiden haltijat yhtiön taloudelliseen kasvuun ja yhtiön osak-
keen arvonmuodostukseen sekä luoda yhtiön ja optioiden haltijoiden välille pitkäaikainen, yhtiötä 
sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde. 

Nightingale Healthilla on voimassa seuraavat kannustinohjelmat: Aikaisen vaiheen EMP optio-
ohjelmat, joiden perusteella on syntynyt oikeus merkitä optioita yhtiön First North -listautumisen 
yhteydessä, 2020 Hallituksen puheenjohtajan optiot, 2020 Hallituksen jäsenen optiot sekä 2021 
Hallituksen, toimitusjohtajan ja keskeisen johdon optiot. Lisäksi vuonna 2022 Nightingale Health 
käynnisti kolme erityyppistä optio-ohjelmaa: johtoryhmälle suunnattu optio-ohjelma, yrityskaup-
paan sidottu optio-ohjelma sekä optio-ohjelma muille avainhenkilöille. 

Hallituksen ja johdon kannustinohjelmat on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla. 

Ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat 

Nightingale Healthin teknologian analyyttinen suorituskyky ja varhaisen sairastumisriskin tunnis-
tamiskyky ovat kattavasti validoituja. Validointi osoittaa, että teknologia kykenee mittaamaan ve-
ren biomarkkereita kliinisten standardien mukaisesti ja sitä voidaan käyttää myös parantamaan 
yleisimpien elintapasairauksien varhaisten riskien tunnistamista nykyisin käytettyjen kliinisen ke-
mian testien sijasta.  

Nightingale Healthin NMR-spektroskopiaan pohjautuva verianalyysiteknologia on validoitu klii-
nisten standardien mukaisesti. Tällä hetkellä 39 yhtiön kehittämän verianalyysiteknologian tuot-
tamasta 250 biomarkkerista on CE-merkittyjä. 

Lisäksi Nightingale Healthin laboratorioprosessit ja näytteenotto noudattavat SFS-EN ISO/IEC 
17025:2017 -standardia ja laboratorio on akkreditoitu FINAS-akkreditointipalvelun toimesta.1 
Kaikki yksittäisille asiakkaille toimitettavat verinäytteet mitataan CE-merkityllä in vitro -diagnos-
tiikkaan tarkoitetulla lääkinnällisellä laitteella. Laatujärjestelmä, jonka mukaan laboratorioproses-
sit tehdään, on EN ISO 13485 -standardin mukainen ja Dekra Certification B.V:n sertifioima. Nigh-
tingale Health osallistuu myös UK NEQAS -ohjelmaan sekä WEQAS-ohjelmaan, joita käytetään 
valvomaan mittauslaatua Nightingale Healthin ja muiden laboratorioiden välillä. Japanissa 

 
1 Nightingale Health Oyj, laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T333, akkreditointi-
vaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Pätevyysalue kliinisille laboratoriokokeille ja toimipaikat ovat nähtävissä www.finas.fi. 
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Nightingale Health osallistuu lisäksi CAP, JAMT Clinical Laboratory Accuracy Control Survey sekä 
Tokion metropolialueen hallinnon Clinical Laboratory Accuracy Control -ohjelmiin.  

Nightingale Health ei käytä toiminnassaan ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita. Nightin-
gale Healthin toiminnassa muodostuva biologinen jäte käsitellään ja hävitetään asianmukaisesti 
erillisen toimintaohjeistuksen mukaisesti. Nightingale Healthin toiminnassa muodostuvan biolo-
gisen jätteen määrä on huomattavasti vähäisempää kuin vastaavassa laboratoriotoiminnassa. 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Nightingale Health on alttiina riskeille, jotka johtuvat yhtiön liiketoiminnassa, toimialalla, taloudel-
lisessa asemassa ja sääntelyssä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Nightingale Healthin 
riskienhallinta perustuu yhtiön hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitikkaan. Riskienhallinta 
on osa Nightingale Healthin strategista ja operatiivista suunnittelua, päivittäisiä päätöksenteko-
prosesseja ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Riskienhallinta sisältää kaikki toimet, jotka ovat yhtey-
dessä tavoitteiden asetantaan, riskien tunnistamiseen, mittaamiseen, tarkasteluun, käsittelyyn, 
raportointiin, seurantaan ja välttämiseen.  

Nightingale Healthin riskienhallintaa kuvataan yksityiskohtaisesti yhtiön verkkosivuilla. 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan Nightingale Healthin merkittävinä pitämät riskit, joilla voi olla 
haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tu-
levaisuudennäkymiin sekä yhtiön arvoon.  

Liiketoimintaan ja toimialaan liittyvät riskit 

Nightingale Healthin strategia vaatii yhtiön asiakaskunnan laajentamista ja sen saavuttamiseksi 
yhtiön on kasvatettava merkittävästi sen veritestauksen ja tulosten toimittamisen kapasiteettia. 
Testauskapasiteetin kasvattaminen vaatii uusien yhtiön verianalyysiteknologian sisältävien labo-
ratorioiden perustamista, ja on olemassa riski siitä, ettei laajennus etene odotetusti esimerkiksi 
myöhästymisten, lisäkustannusten, keskeisiin toimittajiin ja logistisiin yhteistyökumppaneihin 
kohdistuvien riippuvuussuhteiden ja toimitusaikojen samoin kuin sopivien paikkojen ja infrastruk-
tuuripalveluiden löytämisen vaikeuden vuoksi. Nightingale Health on solminut pitkäaikaisia puite-
sopimuksia tärkeimpien yhteistyökumppaneidensa kanssa varmistaakseen laboratoriolaitteiden 
ja -tarvikkeiden saatavuuden.  

Suuri osa Nightingale Healthin kilpailueduista muodostuu yhtiön immateriaalioikeuksista ja yh-
tiön teknologiaa ja liiketoimintaa koskevista luottamuksellisista tiedoista. On olemassa riski, että 
tahot, joilla on pääsy yhtiön immateriaalioikeuksiin ja muihin luottamuksellisiin tietoihin, kuten 
työntekijät ja konsultit, levittävät tai muutoin käyttävät näitä tietoja tavalla, joka vahingoittaa yh-
tiötä. Nightingale Healthilla on useita vireillä olevia patenttihakemuksia ja yhtiö saattaa tulevai-
suudessa jättää uusia patenttihakemuksia, ja on olemassa riski siitä, että patentteja ei myönnetä 
näiden hakemusten perusteella. Nightingale Health suojaa immateriaalioikeuksiaan teknisin, oi-
keudellisin, operatiivisin sekä kaupallisin keinoin.  

Nightingale Healthin kehittämä verianalyysiteknologia muodostuu eri osa-alueista, joita kaikkia 
tarvitaan teknologian hyödyntämiseksi, mukaan lukien näytteiden käsittely, tunnistus- ja laadun-
valvontaprotokolla, NMR-mittaus ja automatisoitu datan käsittely. Yhtiö suojaa liikesalaisuuksina 
sellaiset immateriaalioikeudet, joita yhtiö voi hyödyntää kaupallisesti paljastamatta teknisiä yksi-
tyiskohtia sovelletuista menetelmistä ja prosesseista. Verianalyysiteknologian tekninen arkkiteh-
tuuri on rakennettu suojaamaan näitä liikesalaisuuksia. Nightingale Health huomioi immateriaali-
oikeuksien suojan kattavasti kaikissa sopimuksissaan, sekä henkilöstön perehdytyksessä ja jat-
kuvassa koulutuksessa.  
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Viimeaikaisella geopoliittisella epävarmuudella ei ole suoraa vaikutusta Nightingale Healthin toi-
mintaan, sillä yhtiöllä ei ole toimintaa tai sidosryhmiä alueilla, joita epävarmuus koskettaa. 

Henkilöstöön liittyvät riskit  

Nightingale Health on riippuvainen sen avaintyöntekijöistä. Jos nämä henkilöt jättävät yhtiön tai 
eivät ole yhtiön käytettävissä eikä yhtiö ei kykene houkuttelemaan uutta osaavaa henkilös-
töä, voisi yhtiö ajautua epäedulliseen kilpailuasemaan. Nightingale Health on perustanut pitkän 
aikavälin optiopohjaisen kannustinohjelman henkilöstölleen, jonka tarkoituksena on sitouttaa op-
tioiden haltijat yhtiön taloudelliseen kasvuun ja yhtiön osakkeen arvonmuodostukseen. Tavoit-
teena on luoda yhtiön ja optioiden haltijoiden välille pitkäaikainen, yhtiötä ja avainhenkilöitä sekä 
taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde. 

Henkilöstöriskejä yhtiö pyrkii lisäksi hallitsemaan tehostamalla rekrytointiprosessia ja perehdy-
tystä työtehtäviin, panostamalla yrityksen tunnettuuden lisäämiseen työntekijämarkkinassa ja ra-
kentamaan määrätietoisesti positiivista työnantajamielikuvaa. Yhtiö huolehtii pääasiassa vaativia 
asiantuntijatehtäviä tekevän henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta, kehittää jatkuvasti esi-
miestyötä ja johtamista ja varmistaa, että henkilöstö on sisäistänyt yhtiön liiketoiminnalliset ta-
voitteet. Lisäksi yhtiö ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa ja varmistaa, 
että roolikuvaukset ja keskeisille rooleille asetetut sijaisuudet ovat ajan tasalla ja dokumentoitu. 

Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit  

Nightingale Healthin tuleva liikevaihto ja kannattavuus ovat vahvasti riippuvaisia yhtiön tämän-
hetkisestä ja tulevasta tutkimus- ja kehitystyöstä, liiketoiminnan kehittämisestä, testauskapasi-
teetin kasvattamisesta sekä sääntelyn noudattamisen vaativista toimista. On olemassa riski, että 
jokin kehitysprojekti tai kaupallistamishanke epäonnistuu, minkä seurauksena yhtiön tuleva liike-
vaihto tai kannattavuus voisivat vaarantua.  

Nightingale Healthin päätoiminta-alueilla tilikauden aikana vahvistunut inflaatio luo riskin siitä, 
että yhtiön liiketoiminnassaan tarvitsemien tavaroiden ja palveluiden hinta nousee. Nightingale 
Health tarkastelee tilannetta aktiivisesti ja tutkii keinoja minimoida inflaation vaikutus yhtiön ta-
loudelliseen tilanteeseen. Geopoliittisen tilanteen johdosta kohonneen sähkön hinnan vaikutus 
yhtiön kustannuksiin on vähäinen eikä vaikuta merkittävästi yhtiön taloudelliseen tulokseen. 

Aktivoitujen kehittämismenojen mahdollisella arvonalentumisella voi olla olennainen haitallinen 
vaikutus Nightingale Healthin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Yhtiö aktivoi 
taseessaan kehittämismenot aineettomiin hyödykkeisiin, jos niiden odotetaan tuottavan tuloja 
useamman tilikauden aikana. Yhtiö arvioi jokaisena raportointikauden päättymispäivänä onko 
viitteitä siitä, että aktivoitujen kehittämismenojen arvo olisi alentunut.  

Nightingale Health altistuu valuuttakurssiriskeille eli valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuville 
translaatio- ja transaktioriskeille. Keskeisimmät ulkomaalaiset valuutat, joille yhtiö eniten altistuu, 
ovat Yhdysvaltain dollari ja Japanin jeni, koska yhtiön tytäryhtiöt maksavat yhtiön yhdysvaltalai-
seen ja japanilaiseen tytäryhtiöön liittyvät yhtiön olennaiset kulut pääasiassa Yhdysvaltain dolla-
reissa ja Japanin jeneissä. Tällä hetkellä kaikki konsernin ulkoiset lainat ovat euroissa ja konsernin 
sisäiset lainat ovat euroissa, Japanin jeneissä tai Yhdysvaltain dollarissa. Yhtiö seuraa valuutta-
positiotaan ja on käynnistänyt toimet luodakseen systemaattisen tavan suojautua valuuttaris-
keiltä esimerkiksi johdannaisinstrumentteja käyttämällä.  

Nightingale Healthin riski liittyen viimeaikaisiin muutoksiin korkoympäristössä on vähäinen joh-
tuen korkoriskille alttiin vieraan pääoman pienestä määrästä suhteessa omaan pääomaan. Nigh-
tingale Health ei aktiivisesti suojaudu korkoriskiltä.  
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Oikeudelliset, sääntelyyn ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit 

Jos Nightingale Health ei täytä viranomaisten ja asiakkaidensa vaatimia laatustandardeja, yhtiö 
voi vahingoittaa laatunsa ja palvelunsa mainetta. Tällainen epäonnistuminen voi johtaa kustan-
nusten kasvuun tai liikevaihdon menetykseen tai seuraamusten tai korjaavien toimenpiteiden 
määräämiseen yhtiölle. Tällainen epäonnistuminen voisi myös johtaa olemassa olevien kumppa-
nuus- ja asiakassuhteiden heikentymiseen ja mahdolliseen päättymiseen. Varmistaakseen kor-
kean laadun kaikessa toiminnassaan Nightingalen laboratorioprosessit ja näytteenotto noudat-
tavat SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -standardia ja laboratorio on akkreditoitu FINAS-
akkreditointipalvelun toimesta. Lisäksi laatujärjestelmä, joka sisältää lääkinnällisten laitteiden ke-
hittämisen ja valmistamisen sekä laboratorioprosessit, on EN ISO 13485 -standardin mukainen ja 
Dekra Certification B.V.:n sertifioima. Nightingalen suorittamien sisäisten auditointien lisäksi sekä 
Dekra Certification B.V. että FINAS suorittavat säännöllisesti ulkoisia auditointeja. 

Tietoturvallisuuteen liittyvät riskit  

Yhtiö saattaa epäonnistua tieto- ja kyberturvallisuusriskien tunnistamisessa, mikä voi johtaa asi-
akkaan tietojen luvattomaan käyttöön, julkistamiseen, korruptoitumiseen, katoamiseen tai vää-
rinkäyttöön. Tällainen epäonnistuminen voi johtaa siihen, että asiakkaat saattavat luopua yhtiön 
palveluiden käytöstä ja siihen että yhtiö rikkoo tietosuojalainsäädäntöä. Nightingale Healthin jat-
kuva ja systemaattinen tietoturvariskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta on keskeinen osa kat-
tavaa ISO/IEC 27001 -sertifioitua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. Sertifikaatti edellyttää 
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän säännöllistä sisäistä ja ulkoista auditointia. Nightingale 
Health on toteuttanut ja kehittää tietoturvakontrolleja jatkuvasti riskiperusteisesti ja noudattaen 
modernin tietoturvallisuudenhallinnan periaatteita. Tietoturvallisuutta myös testataan säännölli-
sesti. 

Kuluneen tilivuoden aikana Nightingale Health on vahvistanut tietoturvallisuutta ottamalla käyt-
töön ympärivuorokautisen tietoturvauhkien monitoroinnin ja uusia tietoturvallisuuden varmista-
miseen liittyviä työkaluja ja toimintatapoja. Lisäksi yhtiössä suoritettiin ISO27001-sertifioinnin ul-
koinen seuranta-auditointi sekä useita yhtiön tuotteisiin liittyviä tietoturvatestauksia. 

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 30.6.2022 oli 93 216 002 euroa. Emoyhtiön tilikau-
den tappio oli -15 062 539 euroa.  

Nightingale Health keskittyy tulevina vuosina rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittä-
mistä. Yhtiö on sitoutunut tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen 
ja taloudelliseen tilaan. Yhtiö ei odota jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022 
ja että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

11.8.2022 Nightingale Healthin hallitus päätti muuttaa osakkeiden osakekohtaisen merkintähin-
nan kaikissa yhtiön optio-ohjelmissa, jotka oikeuttavat B-sarjan osakkeisiin. Uusi osakekohtainen 
merkintähinta on 2,50 euroa. Ennen muutosta osakekohtainen merkintähinta oli 6,75 euroa. Muu-
tos tehtiin, jotta voidaan säilyttää optio-ohjelmien tarkoitus sitouttaa optionhaltijat yhtiön talou-
delliseen kasvuun ja yhtiön osakkeen arvon kehittämiseen sekä luoda yhtiön ja optionhaltijoiden 
välille pitkäaikainen, yhtiötä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyödyttävä suhde. 

16.8.2022 Nightingale Health perusti sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Iso-Britanniaan.  
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Varsinainen yhtiökokous 

Nightingale Healthin varsinainen yhtiökokous järjestetään 17.11.2022. Yhtiön hallitus esittää erilli-
sen yhtiökokouskutsun myöhemmin.  

Taloudellinen raportointi 

Nightingale Health julkaisee taloudellisia raportteja seuraavasti: 

• Vuosikertomus ja ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittu ja tilintarkastettu konsernitilin-
päätös 30.6.2022 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen vertailutiedot 30.6.2021 päätty-
neeltä tilikaudelta julkaistaan arvioilta 27.10.2022  

• Ennen tilintarkastetun IFRS-tilinpäätöksen julkistamista Nightingale Health tulee julkista-
maan tilintarkastamattomat IFRS-taloudelliset tiedot vertailukaudelta mukaan lukien sel-
vityksen keskeisistä FAS:n ja IFRS:n välisistä eroista antaakseen sijoittajilleen vertailutie-
toa Nightingale Healthin konsernituloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä kon-
sernin tunnusluvuista 30.6.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä 31.12.2021 päättyneeltä 
puolivuosikaudelta. Nämä taloudelliset tiedot julkaistaan arviolta 25.10.2022. 

• Puolivuosikatsaus kaudelta 1.7.–31.12.2022 torstaina 2.3.2023. 

Verkkolähetys sijoittajille ja medialle 

Nightingale Health järjestää englanninkielisen suoran verkkolähetyksen sijoittajille ja medialle 
29.9.2022 klo 13 Suomen aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa: 

 https://nightingalehealth.videosync.fi/2021-2022-results  

Esityksen pitävät toimitusjohtaja Teemu Suna ja talousjohtaja Tuukka Paavola. Tilaisuuden tal-
lenne on saatavilla osoitteessa www.nightingalehealth.com/sijoittajat myöhemmin samana päi-
vänä. 

 
Helsingissä, 29.9.2022 
Nightingale Health Oyj:n hallitus 

 

Lisätietoja 

Teemu Suna, toimitusjohtaja, puh. 020 730 1810 
ir[at]nightingalehealth.com 
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Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osa 1.7.2021–30.6.2022 

 

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet 

Tilinpäätöstiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti (FAS) ja esitetty Nas-
daq First North Growth Marketin sääntöjä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintar-
kastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Siten tietyissä tapauksissa sarak-
keen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä 
lukua. 

 

Konsernin tuloslaskelma 

Tuhatta euroa 1–6/2022 1–6/2021 
7/2021–
6/2022 

7/2020–
6/2021 

Liikevaihto 884 1 068 2 205 2 081 

Liiketoiminnan muut tuotot 242 142 262 303 

Materiaalit ja palvelut  -633 -272 -1 037 -319 

Henkilöstökulut  -1 845 -1 663 -2 985 -2 649 

Poistot ja arvonalentumiset -1 713 -282 -3 239 -470 

Liiketoiminnan muut kulut -3 262 -1 931 -6 312 -4 224 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta 23 56 20 56 

Liikevoitto (-tappio) -6 305 -2 883 -11 085 -5 222 

Rahoitustuotot ja -kulut -4 053 -5 301 -4 334 -5 968 

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja 

-10 358 -8 185 -15 419 -11 190 

Tuloverot 45 -2 44 -2 

Kauden voitto (tappio) -10 313 -8 186 -15 376 -11 192 
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Konsernitase 

Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 

VASTAAVAA   

Pysyvät vastaavat   

Aineettomat hyödykkeet 19 316 14 106 

Aineelliset hyödykkeet 1 298 721 

Sijoitukset 76 3 329 

Pysyvät vastaavat yhteensä 20 690 18 156 

   

Vaihtuvat vastaavat   

Vaihto-omaisuus 591 658 

Saamiset 1 964 1 569 

Rahat ja pankkisaamiset 95 279 113 807 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä  97 835 116 034 

   

VASTAAVAA YHTEENSÄ 118 525 134 191 

   

VASTATTAVAA   

Oma pääoma   

Osakepääoma 80 80 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 147 390 146 378 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -22 042 -10 851 

Tilikauden voitto (tappio) -15 376 -11 192 

Muuntoero 42 13 

Oma pääoma yhteensä 110 094 124 429 

   

Vieras pääoma   

Pitkäaikainen vieras pääoma   

Lainat rahoituslaitoksilta 1 667 3 200 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 1 667 3 200 

   

Lyhytaikainen vieras pääoma   

Lainat rahoituslaitoksilta 1 532 1 860 

Saadut ennakot 1 482 1 941 

Ostovelat 1 118 905 

Muut velat 410 272 

Siirtovelat 2 221 1 583 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6 764 6 562 

Vieras pääoma yhteensä 8 431 9 762 

   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 118 525 134 191 
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Konsernin rahoituslaskelma 

Tuhatta euroa 1–6/2022 1–6/2021 
7/2021–
6/2022 

7/2020–
6/2021 

Liiketoiminnan rahavirta     
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja ve-
roja 

-10 358 -8 185 -15 419 -11 190 

Oikaisut *) 6 016 5 666 7 871 6 586 

Käyttöpääoman muutos     
Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähen-
nys (+) 

-260 5 230 -522 5 465 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) -56 -156 67 -473 

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys 
(-) 

-153 -4 060 -886 -2 948 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -320 -217 -772 -324 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot -11 -5 0 0 

Maksetut verot -4 0 -4 -1 

Liiketoiminnan nettorahavirta -5 146 -1 727 -9 666 -2 884 

     

Investointien rahavirta     

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyö-
dykkeisiin 

-4 296 -1 307 -7 527 -2 698 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustuotot 

633 1 239 633 1 239 

Ostetut tytäryhtiöt -615  -760 0 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -3 274 0 -3 274 

Investointien nettorahavirta -4 279 -3 341 -7 654 -4 733 

     

Rahoituksen rahavirta     

Pääomalainojen nostot 0 4 818 0 6 818 

Vaihtovelkakirjalainojen nostot 0 0 0 1 000 

Saadut muut rahoitustuotot 0 2 258 0 2 258 

Maksetut muut rahoituskulut 0 -7 579 0 -7 579 

Suunnattu osakeanti 52 113 974 471 118 820 

Omien osakkeiden hankkiminen 0 -20 0 -20 

Henkilöstön lainasaamisten takaisinmaksu  28 0 174 0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -800 -667 -1 860 -779 

Rahoituksen nettorahavirta -720 112 785 -1 216 120 517 

     

Rahavarojen muutos -10 144 107 717 -18 536 112 901 

     

Rahavarat kauden alussa 105 413 6 090 113 807 905 

Valuuttakurssien muutosten nettovaikutus ra-
hoitusvaroihin 

-10 0 -9 0 

Rahavarat kauden lopussa 30.6. 95 279 113 807 95 279 113 807 

Muutos -10 144 107 717 -18 536 112 901 
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*) Oikaisut 

Tuhatta euroa 1–6/2022 1–6/2021 
7/2021–
6/2022 

7/2020–
6/2021 

Liiketoiminnan muut kulut 0 92 0 156 

Poistot ja arvonalentumiset 1 713 282 3 239 470 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -23 -56 -20 -56 

Rahoitustuotot 3 989 -2 253 3 861 -2 258 

Rahoituskulut 321 7 499 773 8 168 

Muut oikaisut 16 102 18 106 

Yhteensä 6 016 5 666 7 871 6 586 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 
1.1.2022–30.6.2022 

 
Tuhatta euroa 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muun-
toerot 

Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä oma 
pääoma 

Oma pääoma kauden 
alussa (1.1.2022) 

80 147 338 3 -27 097 0 120 324 

Kauden tulos    -10 313  -10 313 

Muuntoerot   39 -8  31 

Osakeanti  52    52 

Oma pääoma kauden 
lopussa (30.6.2022) 

80 147 390 42 -37 418 0 110 094 

 
 
1.1.2021–30.6.2021 

 
Tuhatta euroa 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muun-
toerot 

Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä oma 
pääoma 

Oma pääoma kauden 
alussa (1.1.2021) 

8 21 556 -1 -13 854 8 818 16 527 

Kauden tulos    -8 186  -8 186 

Muuntoerot   14 4  18 

Pääomalaina     -8 818 -8 818 

Osakeanti 72 124 890    124 962 

Omien osakkeiden 
ostot 

 -68    -68 

Muut muutokset    -6  -6 

Oma pääoma kauden 
lopussa (30.6.2021) 

80 146 378 13 -22 042 0 124 429 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 

1.7.2021–30.6.2022 

 
Tuhatta euroa 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muun-
toerot 

Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä oma 
pääoma 

Oma pääoma kauden 
alussa (1.7.2021) 

80 146 378 13 -22 042 0 124 429 

Kauden tulos    -15 376  -15 376 

Muuntoerot   29   29 

Osakeanti  1 012    1 012 

Oma pääoma kauden 
lopussa (30.6.2022) 

80 147 390 42 -37 418 0 110 094 

 

 

1.7.2020–30.6.2021 

 
Tuhatta euroa 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muun-
toerot 

Kertyneet 
tappiot 

Pääoma-
laina 

Yhteensä oma 
pääoma 

Oma pääoma kauden 
alussa (1.7.2020) 

8 12 762 1 -10 854  6 818 8 735 

Kauden tulos    -11 192  -11 192 

Muuntoerot   12 4  17 

Pääomalaina     -6 818 -6 818 

Osakeanti 72 133 684    133 756 

Omien osakkeiden 
ostot 

 -68    -68 

Muut muutokset    -1  -1 

Oma pääoma kauden 
lopussa (30.6.2021) 

80 146 378 13 -22 042 0 124 429 
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Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset 

Tuhatta euroa 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 
AINEELLISET 
HYÖDYKKEET 

Yhteensä 
 

Aktivoidut 
kehittä-

mismenot 

Ennakko-
maksut 

Konserni-
liikearvo 

Muut pitkä-
vaikutteiset 

menot 

Koneet ja ka-
lusto 

Hankintameno 
1.7.2021 

11 304 700  2 510 789 15 303 

Muuntoero    -4 -5 -9 

Lisäykset 6 631 100 1 462 566 1 377 10 131 

Vähennykset 371* 0 0 96 633 1 100 

Hankintameno 
30.6.2022 

17 564 800 1 462 2 976 1 528 24 329 

 

Kertyneet poistot 
1.7.2021 

369 0 0 40 69 478 

Kauden poistot 2 273 140 104 560 161 3 238 

Kertyneet poistot 
30.6.2022 

2 642 140 104 600 230 3 716 

 

Kirjanpitoarvo 
30.6.2022 

14 922 660 1 358 2 376 1 298 20 614 

 
* Saadut avustukset 
 

      

Nightingale Health on uudelleenluokitellut aineettomien hyödykkeiden sisällä tiettyjä aiemmin 
aktivoituihin kehittämismenoihin sisältyneitä eriä muiksi pitkävaikutteisiksi menoiksi. Uudelleen-
luokittelu on tehty siten, että myös 30.6.2021 päättyneen tilikauden saldot on oikaistu takautu-
vasti. Uudelleenluokittelulla ei ole tulosvaikutusta. Uudelleenluokittelu kasvatti muiden pitkävai-
kutteisten menojen määrää 2 260 tuhatta euroa sekä muista pitkävaikutteisista menoista kerty-
neiden poistojen määrää 26 tuhatta euroa 1.7.2021 ja pienensi aktivoitujen kehittämismenojen 
määrää sekä aktivoiduista kehittämismenoista kertyneiden poistojen määrää samoilla summilla 
1.7.2021.  

Aktivoitujen kehittämismenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen lisäykset olivat 30.6.2022 
päättyneellä tilikaudella yhteensä 7 197 tuhatta euroa, ja ne koostuivat pääasiassa digitaalisten 
palveluiden, laboratorio-ohjelmistojen tuotantovalmiuden ja tuotekonseptien kehittämiseen teh-
dyistä investoinneista sekä terveystietoihin ja näytteisiin tehdyistä investoinneista. Aktivoidut ke-
hittämismenot ja muut pitkävaikutteiset menot muodostuivat henkilöstökuluista, tutkimusnäyt-
teiden analysointikuluista sekä ostoista kolmansilta osapuolilta. Henkilöstökulujen osuus akti-
voiduista kehitysmenoista ja muista pitkävaikutteisista menoista oli päättyneellä tilikaudella noin 
30,3 prosenttia (2 181 tuhatta euroa).  

Koneiden ja kaluston lisäykset koostuivat pääosin uusista laboratoriolaitteista. Vähennykset 
koostuivat yhtiön tekemästä sale and leaseback -sopimuksesta rahoitusyhtiön kanssa. Uusiin 
NMR-laitteisiin liittyen yhtiöllä on 622 tuhannen euron laitehankintasitoumus hankinnan vielä to-
teutumattomasta osuudesta. Laitehankintasitoumukset on esitetty taseen ulkopuolisissa vas-
tuissa. 
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Lähipiiritapahtumat 

Konsernin lähipiiriin kuuluvat yhtiön tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiö PetMeta Labs Oy. Lähipiiriin kuu-
luvat myös hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän perheenjäsenensä ja 
heidän määräysvallassaan olevat yritykset. Lisäksi lähipiiriä ovat yhtiön osakkeenomistajat Antti 
Kangas, Pasi Soininen sekä Cor Group Oy, joilla katsotaan olevan huomattava vaikutusvalta yhti-
össä. 

Konsernin emoyhtiö on Nightingale Health Oyj. Liiketoimet konsernin ja sen lähipiiriin kuuluvien 
tytäryritysten kesken on eliminoitu konserniyhdistelyssä, eivätkä ne sisälly annettuihin lukuihin. 

Nightingale Health on hankkinut liiketoiminnassaan tarvittavia palveluita sekä vastaavasti myynyt 
palveluita seuraaville lähipiiriyhtiöille: Labquality Oy, PetMeta Labs Oy ja Villagecape Ventures Oy. 
Ostoja on tilikauden aikana ollut yhteensä 249 (176) tuhatta euroa ja myyntejä 54 (49) tuhatta 
euroa. Liiketoimet yhtiöiden kanssa on tehty markkinaehtoisesti. 

 

Taseen ulkopuoliset sitoumukset 

Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 

Vakuudet   
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yritys-
kiinnitys 2 157 3 757 

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 6 400 6 400 

   

Taseen ulkopuoliset sitoumukset*   

Seuraavalla tilikaudella maksettavat   

Leasingvastuut 1 181 1 978 

Toimitilojen vuokravastuut 1 026 1 016 

Laitehankintasitoumukset 622 0 

Yhteensä 2 830 2 994 

Myöhemmin maksettavat   

Leasingvastuut 1 437 1 829 

Toimitilojen vuokravastuut 2 368 3 283 

Yhteensä 3 804 5 112 

   

*) Leasingvastuut ja toimitilojen vuokravastuut on esitetty sisältäen arvonlisäverot.  

Jos yhtiön toiminta muuttuisi osittain tai kokonaan arvonlisäverottomaksi, yhtiö on sitoutunut 
korvaamaan vuokranantajalle mahdollisen verottajalle palautettavan arvonlisäveron määrän Hel-
singin toimitilojen perusparannusten osalta.  
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tunnusluku Laskentakaava 

Käyttökate (EBITDA) 
Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvon-
alentumisia. 

Liikevoitto (-tappio) 
Voitto (tappio) ennen tuloveroja, rahoitustuot-
toja ja rahoituskuluja. 

Omavaraisuusaste % 
Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppu-
summa – saadut ennakot) 

Nettovelkaantumisaste % Nettovelka / Oma pääoma yhteensä 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton  
Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osak-
keiden lukumäärän painotettu keskiarvo kau-
den aikana 

Osakekohtainen tulos, laimennettu 

Kauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osak-
keiden lukumäärän painotettu keskiarvo kau-
den aikana + laimentavat potentiaaliset osak-
keet 

 


