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Myynnin kasvu jatkui vahvana toisella neljänneksellä ja kannattavuus nousi 
erinomaiselle tasolle 
 
Huhtikuu-kesäkuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot  
 

• Liikevaihto oli 6,7 (5,8) miljoonaa euroa, kasvua 15,0 %  
• Liiketulos oli 2,3 (1,7) miljoonaa euroa, ollen 33,9 % liikevaihdosta, kasvua 35,5 % 
• Anturimyynti oli 2,0 (1,5) miljoonaa euroa, kasvua 29,0 % 
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,22 (0,18) 
• Kannattavuuteen vaikuttivat valmistuskustannusten lasku ja kiinteiden kulujen skaalautuvuus  
• Uusi langaton mHOME-applikaatio esiteltiin kesäkuussa 

 
Tammikuu-kesäkuu 2017 lyhyesti, konsernin jatkuvat toiminnot  
 

• Liikevaihto oli 12,7 (11,0) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuodesta 15,6 % 
• Liiketulos oli 4,0 (3,0) miljoonaa euroa, ollen 31,2 % liikevaihdosta, kasvua 31,9 % 
• Anturimyynti oli 3,8 (3,0) miljoonaa euroa, kasvua 27,0 (32,5) % 
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,40 (0,30) euroa 
• Icare HOME:lle myyntilupa Yhdysvaltoihin maaliskuussa 
• Revenion astmatuote Ventica® sai tammikuussa CE-merkin 

 
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR 
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% 
Liikevaihto, konserni 6,7 5,8 15,0 12,7 11,0 15,6 
Liiketulos, konserni  2,3 1,7 35,5 4,0 3,0 31,9 
Liikevaihto, Terveysteknologia 6,7 5,8 15,0 12,7 11,0 15,6 
Liiketulos, Terveysteknologia 2,8 2,1 29,2 5,0 3,7 34,1 
Laimentamaton tulos/osake 0,22 0,18  0,40 0,30  
Liiketoiminnan rahavirta                    2,1 1,2  3,8 1,2  

 
  

 
30.6.2017 30.6.2016 Muutos, 

%-:köä 
Omavaraisuusaste, %    73,2 79,3 -6,1 
Nettovelkaantumisaste, %    -34,3 -24,3 -10,0 

 
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2017 
 
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla 
kasvupanostuksista huolimatta.  
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Toimitusjohtaja Timo Hildén kommentoi vuoden 2017 toista neljännestä: 
 
Vuoden 2017 toinen vuosineljännes oli Reveniolle vahva sekä myynnillisesti että kannattavuudeltaan. 
Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 6,7 miljoonaa euroa. Liiketulos puolestaan kasvoi 35,5 % ja oli 2,3 miljoonaa 
euroa, mikä on 33,9 % liikevaihdosta. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ajoittui ensimmäinen suuri 
varastotoimitus Kiinaan, minkä vuoksi vuoden 2016 toisen neljänneksen liikevaihto oli jo itsessään 
vahva. Tästäkin huolimatta ylsimme 15,0 % edellisvuotta parempaan liikevaihtoon. Erityisen hyvin 
myynti sujui Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Australiassa, Kanadassa, Intiassa, Venäjällä, Sveitsissä, 
Belgiassa ja monissa Etelä-Amerikan ja Aasian maissa. Icare on osallistunut kevään aikana Yhdysvalloissa 
ennätysmäärään silmäalan kongresseja, mikä on luonut hyvät puitteet myynnin kasvulle.  
 
Laskutuksestamme on noin 40 % dollaripohjaista. Dollarin heikkeneminen jatkui vuoden toisella 
neljänneksellä suhteessa euroon, mikä vaikutti liikevaihtoa alentavasti. Tästä johtuen liikevaihdon 
valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu orgaaninen kasvu huhti-kesäkuussa oli 17,8 % eli lähes 3 %-
yksikköä raportoitua liikevaihtoa vahvempi. 
 
Silmänpaineen ympärivuorokautiseen seurantaan tarkoitetun Icare HOME -silmänpainemittarin 
tunnettuuden eteen on tehty paljon työtä eri puolilla maailmaa. Kotimittauksella ei ole vielä 
korvattavuuskäytäntöä. Tavoitteenamme onkin saavuttaa se ajan myötä mahdollisimman monessa 
maassa vaikkakin tiedostamme, että hoitokäytäntöjen muutos on hidas prosessi. Viimeisten 18 
kuukauden aikana on jo julkaistu 13 kansainvälistä tutkimusta silmänpaineen vuorokauden aikaisesta 
vaihtelusta ja kaikki tutkimukset tukevat Icare HOME -silmänpaineenmittarin käyttöä osana 
hoitoprosessia. Mikä tärkeintä, silmänpaineen vuorokausivaihtelua tai sen merkitystä glaukooman 
hoidossa ei enää kyseenalaisteta. Icare HOME -silmänpainemittarin myyntityö saatiin käyntiin 
Yhdysvalloissa maaliskuun jälkeen kun Yhdysvaltojen lääkelupaviranomainen FDA myönsi tuotteelle 
myyntiluvan 21.3.2017. Ensimmäiset esittelykäyttöön tarkoitetut laitteet toimitettiin 
myyntiorganisaatiollemme huhti-toukokuun aikana, jolloin myös koko tiimi sai myyntikoulutuksen.  
Lisäksi otimme 5 maassa käyttöön BeeWell-mobiiliapplikaation Icare HOME -silmänpainemittarille. 
Applikaatio on tarkoitettu tuotteen loppukäyttäjille tietopankiksi ja se on saanut erinomaisen 
vastaanoton. 
 
Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittari sai katsauskaudella myyntiluvan Japanissa, 
Singaporessa, Taiwanissa ja Venäjällä. Icare ic100 on nopeasti syrjäyttänyt edellisen sukupolven Icare 
TA01 -silmänpainemittarin kaikkialla, missä tuotteella on jo myyntilupa. Icare ic100 on saavuttanut jo 
vankan aseman myös Yhdysvalloissa.  
 
Anturimyynti kasvoi huhti-kesäkuussa 29,0 %. Icare avasi anturimyynnille uutena kanavana 
verkkokaupan Yhdysvalloissa, mikä on osoittautunut hyväksi myyntikanavaksi 
kertakäyttötuotteellemme.  
 
Julkistimme kesäkuun lopussa Helsingissä järjestetetyssä World Glaucoma Congressissa Icaren uuden 
mHOME-applikaation, jolla Icare HOME -silmänpainemittarista voidaan siirtää mittaustulokset 
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mobillilaitteen välityksellä pilvipalveluun. Näin hoitohenkilökunta voi seurata potilaan mittaustuloksia 
tai lääkäri voi antaa potilaalle mahdollisuuden seurata omia tuloksiaan. Myös maailman johtavat 
glaukoomalääkärit professori Weinreb ja professori Friedman osallistuivat tapahtumaan, jossa Icare oli 
yksi sponsoreista.  
 
Eläinten silmänpaineen mittauksiin lanseerattiin katsauskaudella uusi tuote Icare TONOVET Plus, joka 
tulee korvaamaan jo yli 10 vuotta markkinoilla olleen Icare TONOVETin. Tuote on kehitetty Icare ic100 -
silmänpainemittarin pohjalta. Kliiniset tutkimukset uudelle tuotteelle on tehty Yhdysvalloissa ja Icare 
TONOVET Plus on ainoa markkinoilla oleva tuote, jonka toiminta perustuu eri eläinlajeilla tehtyihin 
kliinisiin tutkimuksiin. Valikosta löytyvät koira, kissa, hevonen ja kani. Tuotteen vastaanotto on ollut 
hyvin positiivista ja ennen toimitusten käynnistymistä heinäkuussa olemme saaneet jo lähes 100 laitteen 
tilaukset. Eläinten silmänpaineen mittauksiin liittyville tuotteille ei valtaosassa maista tarvita 
myyntilupaa. 
 
Astmatuote Venticalla®  alkuvuodesta käynnistetyt kliiniset tutkimukset jatkuvat Kroatiassa, Saksassa ja 
Suomessa. Australiassa aloitetaan kliininen tutkimus myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Odotamme 
välituloksia Kroatiasta ja teemme niiden perusteella päätöksen mahdollisista laitemuutoksista ennen 
kaupallisen tuotteen lanseeraamista.  
 
Ihosyövän seulontalaitteen osalta kaupallisen tuotteen suunnittelu ja toteutus on aloitettu lukuisten 
alihankintakumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on saada tuote hyväksyntävaiheeseen vuoden 2018 
aikana. 
 
Oscaren alkuvuoden laitemyynti ei ole vastannut odotuksiamme. Käynnissä on useita käyttötestejä 
merkittävillä asiakasryhmillä eri puolilla Eurooppaa ja Lähi-itää, mutta tulosten saaminen vie paljon 
ennakoitua enemmän aikaa. Potentiaaliset asiakkaat tilaavat tuotteet vasta analysoituaan käyttötestien 
tulokset. 
 

Liiketoimintakatsaus 1.1.-30.6.2017, jatkuvat toiminnot 
 
Revenio-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella ollen 12,7 (11,0) miljoonaa euroa, kasvua 15,6 %. 
Liikevaihdon kasvuun vaikutti vahva myynti erityisesti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja monissa 
Etelä-Amerikan ja Aasian maissa.  
 
Revenio-konsernin liiketulos katsauskaudella oli 4,0 (3,0) miljoonaa euroa, kasvua 31,9 %. Liiketulos oli 
31,2 % liikevaihdosta. Liiketuloksen liikevaihtoa vahvempi kehitys johtuu pääosin skaalautuvasta 
liiketoimintamallista. Konsernin kiinteät kulut eivät ole herkkiä liikevaihdon muutoksille. Tästä 
esimerkkinä henkilöstökulut, jotka eivät ole kasvaneet tammi-kesäkuussa liikevaihdon vahvasta kasvusta 
huolimatta. Myös tuotekehitysprojektit etenevät riippumatta liikevaihdon vaihteluista, minkä 
seurauksena kannattavuus on parantunut katsauskaudella.  
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Icare HOME -silmänpainemittarin myynti on sujunut Euroopassa odotusten mukaisesti. Tuotteen  
lanseeraus Yhdysvalloissa käynnistyi maaliskuussa saadun myyntiluvan myötä. Toiminnan pääpaino on 
siellä ollut vielä myyntiorganisaation koulutuksessa ja tuotteen tunnettuuden lisäämisessä. Uusia 
klinikoita, jotka ovat ottaneet Icare HOMEn käyttöönsä tulee jatkuvasti lisää. Tämä kuvastaa 
silmänpaineen ympärivuorokautisen seurannan merkitystä, mitä tukevat myös lukuisat viime aikoina 
julkaistut tutkimukset. 
 
Uuden sukupolven Icare ic100 -silmänpainemittarin myynti sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa on 
sujunut erinomaisesti. Laite on saanut vahvan maineen markkinoilla ja se onkin korvannut ensimmäisen 
sukupolven Icare TA01 -silmänpainemittarin laajalti niillä markkinoilla, joilla laitteella on jo myyntilupa. 
Tuotteen myynnin kehityksen kannalta tärkeitä myyntilupia saatiin katsauskaudella useissa maissa. 
Kehittyvissä maissa Icare TA01 -silmänpainemittarin myynnin uskotaan jatkuvan vielä pitkään. 
 
Anturimyynti jatkoi vakaata kasvuaan ja oli 3,8 miljoonaa euroa. Katsauskaudella avattu antureiden 
nettikauppa on saanut positiivista palautetta ja sen kautta saadaan päivittäin uusia asiakkaita. 
Anturimyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 29,8 % 
 
Katsauskauden aikana lanseerattu eläinten silmänpaineen mittaukseen tarkoitettu Icare TONOVET Plus 
korvaa ensimmäisen sukupolven laitteen. Uuden tuoteversion uskotaan piristävän laitekauppaa. 
Tuotteella on mahdollista mitata eläinkohtaisesti määriteltynä 4 eläintä; koira, kissa, hevonen ja kani. 
 
Astmatuote Ventican kliiniset tutkimukset jatkuvat Kroatiassa. Tutkimustulosten analysoinnin jälkeen 
tehdään vielä päätös mahdollisista laitemuutoksista ennen tuotteen lanseerausta.  
 
Ihosyövän seulontaan tarkoitettu laite on edennyt kaupallisen mallin suunnitteluun ja hankkeeseen on 
kytketty mukaan lukuisia alihankkijoita. Tavoitteena on saada tuote hyväksyntävaiheeseen vuoden 2018 
aikana. 
 
Oscare Medical Oy:n laitemyynti ei ole vastannut odotuksia. Lukuisat asiakkaiden käyttötestit vievät 
aikaa ja kaupalliset toimitukset voivat alkaa vasta asiakkaan saatua päätöksentekoaan tukevaa 
informaatiota niiden kautta. 
 
Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2017, jatkuvat toiminnot 
 
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos, jatkuvat toiminnot 
Revenio-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.–30.6.2017 oli 12,7 (11,0) miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon kasvu oli 15,6 %. Tulos ennen veroja oli 3,9 (3,0) miljoonaa euroa, kasvua 27,4 % 
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Dollarin heikkeneminen tammi-kesäkuussa suhteessa euroon 
vaikutti liikevaihtoa alentavasti. Tästä johtuen liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu 
orgaaninen kasvu oli tammi-kesäkuussa 17,5 % eli lähes 2 %-yksikköä raportoitua liikevaihtoa vahvempi.  
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Konsernin liiketulos tammi-kesäkuussa oli 4,0 (3,0) miljoonaa euroa, kasvua 31,9 %. Laimentamaton 
osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,40 (0,30). Oma pääoma/osake oli 1,53 (1,54) euroa.  
 
Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2017 oli 12,7 (11,0) miljoonaa 
euroa ja se kasvoi 15,6 %. Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos tammi-kesäkuussa 2017 oli 
5,0 (3,7) miljoonaa euroa, kasvua 34,1 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  
 
Tase, rahoitus ja investoinnit 
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2017 oli 16,7 (14,7) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma oli 
12,2 (11,7) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli katsauskauden lopussa 0,3 (0,4) miljoonaa 
euroa ja nettovelkaantumisaste oli -34,3 (-24,3) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 73,2 (79,3) %. 
Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä 30.6.2017 olivat 4,7 (3,3) miljoonaa euroa.  
 
Huolimatta osingonmaksusta sekä panostuksista Terveysteknologia-segmentin tulevaisuuden kasvuun, 
konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vakaana. Liikearvon määrä taseessa 30.6.2017 oli 1,2 
(1,2) miljoonaa euroa. 
 
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 3,8 (1,7) miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit 
aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 0,4 (0,9) miljoonaa euroa. Investoinnit 
kohdistuivat pääosin tuotekehitykseen. 
 
Henkilöstö, johto ja hallinto 
Konsernin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.1.2017 Timo Hildén.  
 
Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 42 (41) henkilöä. 
Katsauskauden lopun henkilöstömäärä oli 44 (41), kasvua 3 henkilöä. 
 

Henkilöstön määrä segmenteittäin katsauskauden aikana 
    

 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 
Revenio Terveysteknologia 39 36 36 
Emoyhtiö 5 5 5 
Yhteensä 44 41 41 

 
Katsauskaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.  
 
Osakkeet, osakepääoma, johdon ja henkilöstön omistus 
Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2017 oli 5 314 
918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä 7 979 406 kappaletta. 
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Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä heidän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 
30.6.2017 oli 12,2 % eli 974 195 osaketta ja optio-oikeuksista 15 %.  
 
Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 22.3.2017 hallituspalkkioiden maksamisesta 40 %:sti yhtiön 
omina osakkeina. Tämän mukaisesti Revenio Group Oyj luovutti 21.6.2017 tiedotetun mukaisesti 1500 
kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Tammelalle luovutettiin 
yhteensä 500 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa 
on yhteensä 27 388 osaketta. Hallituksen jäsen Ari Kohoselle on luovutettu 250 osaketta, minkä jälkeen 
hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 342 519 
osaketta. Hallituksen jäsen Pekka Röngälle on luovutettu 250 osaketta, minkä jälkeen hänen 
omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1460 osaketta. Hallituksen jäsen 
Kyösti Kakkoselle on luovutettu 250 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön 
liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 597 769 osaketta. Hallituksen jäsen Ann-Christine 
Sundellille on luovutettu 250 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa 
instrumenteissa on yhteensä 1059 osaketta. Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä 
luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Luovutusten jälkeen yhtiön hallussa on 3459 yhtiön 
omaa osaketta. 
 
Revenio-konsernin henkilöstö on perustanut loppuvuodesta 2015 henkilöstörahaston, jonne Suomessa 
työskentelevä henkilöstö voi rahastoida ansaitsemiaan palkkioita, joita maksetaan yhtiössä käytössä 
olevista täydentävistä palkkiojärjestelmistä. Tulospalkkiojärjestelmän piirissä on yhtiön koko henkilöstö. 
 
Omien osakkeiden hankinta 
Yhtiökokous peruutti aiemman 795 392 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen ja valtuutti 
osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen päättämään enintään 797 940 oman osakkeen 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan 
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin 
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 15.3.2016 päätetyn 
hankintavaltuutuksen. 

Voimassa olevat optio-ohjelmat 
Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 10.8.2015 varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien 
osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150 000 optio-
oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävät 
uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen 
päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille 
optioehtojen mukaisesti. 
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Edellä mainitut optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B (50.000 kappaletta) 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 merkintähinta 
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 optio-oikeudella C 
Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2017 lisättynä 15 
prosentilla. Tämän hetken merkintähinta optio-oikeudella A on 25,48 euroa ja optio-oikeudella B 31,19 
euroa.  
 
Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä 
Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2017 yhteensä 53,3 (30,4) 
miljoonalla eurolla, mikä vastaa 1,6 (1,2) miljoonaa osaketta ja 19,9 (15,4) % osakkeiden 
kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 41,41 (29,49) euroa ja alin 29,23 (21,53) euroa. 
Katsauskauden lopun päätöskurssi oli 36,60 (24,51) euroa ja katsauskauden keskikurssi 33,49 (24,81) 
euroa. Revenio Group Oyj:n markkina-arvo 30.6.2017 oli 292,0 (195,6) miljoonaa euroa.  
 
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.6.2017  
 

Tammi-kesäkuu 
2017 

Osakevaihto 
kpl 

Arvo 
yhteensä,  

euroa 

Korkein, 
euroa 

 

Alin, 
euroa 

 

Keskihinta, 
euroa 

Viimeisin, 
euroa 

REG1V 1 590 828 53 284 630 41,41 29,23 33,49 36,60 

 
 30.6.2017 30.6.2016 

Markkina-arvo, euroa  292 046 260 195 575 241 

Osakkeenomistajia 9 038 7 603 

 
Riskit ja epävarmuustekijät 
Merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyen Revenio-konsernin liiketoimintaan on tiedotettu 
kokonaisuudessaan 1.3.2017 julkaistussa vuoden 2016 vuosikertomuksessa, johon voi tutustua 
osoitteessa www.revenio.fi. 
 
Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, suhdanneriskeihin, 
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. 
 
Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu, uusien kilpailevien hyödykkeiden 
uhka ja muut kilpailijoiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin 
muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa ja siten tuotevalikoiman 
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kilpailukyvyn säilyminen. Konserni kehittää uusia teknologioita Revenio Research Oy:n nimissä ja 
yksittäisten kehitysprojektien kaupallistamisen epäonnistuminen voi johtaa aktivoitujen kehitysmenojen 
tulosvaikutteiseen arvon alentumiseen. Konsernin toimialoilla, jotka strategian mukaisesti vaativat 
erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja kehittymiseen liittyvät 
riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston toimintakyvystä. 
 
Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot ja terveysteknologiaan liittyvien kehitysaihioiden hankinta. 
Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen. Yrityskaupat 
voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia. 
 
Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan säännöllisesti päivittäisjohtamisen, 
kuukausittaisen konsernin raportoinnin ja vuotuisten strategiapäivitysten yhteydessä. 
 
Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen ja kehittymiseen, jakeluverkoston 
toimintaan sekä onnistumiseen asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Revenion 
Terveysteknologia -segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille markkinoille laajentumiseen liittyviin 
tekijöihin, kuten uusien eri valtioiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan 
myyntilupasääntely ja tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat viranomaispäätökset. 
Operatiiviseksi riskiksi voidaan myös luokitella onnistuminen strategian mukaisissa, terveysteknologiaan 
liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. 
 
Revenio Terveysteknologia -segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, 
tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan 
keskimääräistä suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen. 
 
Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla on suojauduttu mahdollisiin 
omaisuus- ja toiminnan keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväliset 
vastuuvakuutukset. 
 
Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Luottotappioriskien 
hallintaa varten yhtiöllä on kaikki konserniyhtiöt käsittävä luottovakuutus. Yhtiön hallitus käsittelee 
kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa useammin talouteen ja rahoitukseen liittyvät asiat sekä 
antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita rahoitusriskien hallintaan mm. korko- ja valuuttasuojauksiin 
liittyen. Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen saatavuus, konsernin 
luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoiminnan kehitys ja muutokset asiakkaiden 
maksukäyttäytymisessä. Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden ennusteperiodi on 
enimmillään 12 kuukautta. 
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Varsinainen yhtiökokous ja hallituksen voimassa olevat valtuudet 

Revenio Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2017 

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. 

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Ari Kohosen, 
Pekka Rönkän, Kyösti Kakkosen, Ann-Christine Sundellin ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti 
yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen edelleen 
Pekka Tammelan. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48.000 euroa vuodessa ja 
hallituksen muille jäsenille 24.000 euroa vuodessa. 

Hallituksen jäsenten palkkio päätettiin maksaa 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti rahana. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Elina Reilander. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio 
kohtuullisen laskun mukaan. 

2. Vuosituloksen käsittely ja osingonjako 

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön 
tilikauden voitto 8.099.312,66 euroa lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,74 
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 24.3.2017 merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2017. 

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous peruutti aiemman 795.392 oman osakkeen hankkimista koskevan valtuutuksen ja valtuutti 
osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi hallituksen päättämään enintään 797.940 oman osakkeen 
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan 
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin 
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan 
yhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön 
osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta 
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on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen 
korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 15.3.2016 päätetyn 
hankintavaltuutuksen. 

5.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden yhdistelyn tultua hyväksytyksi enintään 
797.940 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia 
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa 
erässä. 

Valtuutus myönnettiin käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai 
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten 
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja 
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen 
että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. 

Valtuutus on voimassa 30.4.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksessa 15.3.2016 päätetyn 
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

6. Ylikurssirahaston alentaminen 

Yhtiökokous päätti alentaa emoyhtiö Revenio Group Oyj:n taseen 31.12.2016 mukaista sidottuun 
pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 2 439 301,82 euroa yhtiön 
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. 

Ylikurssirahasto kuuluu sidottuun pääomaan, jonka käyttöä on rajoitettu. Alentamisen jälkeen varat 
kuuluisivat vapaaseen pääomaan, mikä johtaisi joustavampaan pääomarakenteeseen ja siten 
mahdollistaisi yhtiön varojen tehokkaamman käytön. 

Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, 
osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen. Ylikurssirahaston 
alentamisen voimaantulo edellyttää julkista kuulutusta sekä rekisteröintiä Patentti- ja 
rekisterihallituksessa. Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä 
päättää hallitus. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 22.3.2017 ylikurssirahaston alentamisesta siirtämällä kaikki 
siellä olevat varat 2 439 301,82 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Asian 
käsittely Patentti- ja rekisterihallituksessa saatiin päätökseen. Patentti- ja rekisterihallitus ilmoitti 
yhtiölle 21.7.2017 päivätyllä kirjeellä, ettei kukaan velkojista vastustanut ylikurssirahaston alentamista ja 
että yhtiö voi kirjata ylikurssirahaston alentuneeksi edellä mainitulla määrällä. Hallitus toteutti 
yhtiökokouksen päätöksen kokouksessaan 7.8.2017 ja ylikurssirahasto on nyt alennettu yhtiökokouksen 
päätöksen mukaisesti. 
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet 
Tilinpäätöstiedote tai osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Konserni on 1.1.2016 alkaen ottanut käyttöön vuositilinpäätöksen 2015 laatimisperiaatteissa mainitut 
IASB:n julkistamat uudet tai uudistetut IFRS-standardit ja IFRIC- tulkinnat. 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2017 
Osavuosiraportti Q3/2017 julkaistaan maanantaina 26.10.2017. 
 

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2017 
 
Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 

       
LIIKEVAIHTO   12,7 11,0 23,4 
Liiketoiminnan muut tuotot  0,1 0,0 0,1 
Materiaalit ja palvelut  -3,3 -3,1 -6,8 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2,3 -2,3 -4,5 
Poistot ja arvonalentumiset  -0,4 -0,3 -0,7 
Liiketoiminnan muut kulut  -2,8 -2,3 -4,5 
LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT 4,0 3,0 7,1 
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,1 0,0 0,1 
TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT 3,9 3,0 7,1 
Tuloverot   -0,8 -0,7 -1,5 
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,1 2,3 5,6 
Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 0,0 0,0 
KATSAUSKAUDEN TULOS  3,1 2,4 5,6 
Muut laajan tuloksen erät  0,0 0,0 0,0 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 
Katsauskauden muut laajan tuloksen    
erät verojen jälkeen  0,0 0,0 0,0 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,1 2,4 5,6 
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:    
Emoyrityksen omistajille  3,2 2,5 5,8 
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Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,3 
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyrityksen omistajille  3,2 2,5 5,8 
Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,3 
Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat toiminnot 0,40 0,30 0,70 
Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat toiminnot 0,40 0,30 0,70 

 
 
Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 4-6/2017 4-6/2016 1-12/2016 

    
LIIKEVAIHTO 6,7 5,8 23,4 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 
Materiaalit ja palvelut -1,7 -1,7 -6,8 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -1,1 -1,1 -4,5 
Poistot ja arvonalentumiset -0,2 -0,2 -0,7 
Liiketoiminnan muut kulut -1,4 -1,1 -4,5 
LIIKETULOS, JATKUVAT TOIMINNOT 2,3 1,7 7,1 
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,1 0,0 0,1 
TULOS ENNEN VEROJA, JATKUVAT TOIMINNOT 2,2 1,7 7,1 
Tuloverot -0,5 -0,3 -1,5 
Katsauskauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,7 1,4 5,6 
Katsauskauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,0 0,0 0,0 
KATSAUSKAUDEN TULOS 1,7 1,4 5,6 
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0 
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0,0 0,0 0,0 
Katsauskauden muut laajan tuloksen    
erät verojen jälkeen 0,0 0,0 0,0 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,7 1,4 5,6 
Katsauskauden tuloksen jakautuminen:    
Emoyrityksen omistajille 1,8 1,4 5,8 
Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,3 
Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen:    
Emoyrityksen omistajille 1,8 1,4 5,8 
Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -0,3 
Tulos/osake, laimentamaton, EUR, jatkuvat toiminnot 0,22 0,18 0,70 
Tulos/osake, laimennettu, EUR, jatkuvat toiminnot 0,22 0,18 0,70 

 
 
Konsernitase (MEUR) 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

     
VARAT     
PITKÄAIKAISET VARAT    
Aineelliset hyödykkeet 0,9 0,9 0,9 
Liikearvo  1,2 1,2 1,2 
Aineettomat hyödykkeet 4,2 4,0 4,2 
Laskennalliset verosaamiset 0,5 0,3 0,3 
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PITKÄAIKAISET VARAT YHT. 6,8 6,4 6,6 
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 2,2 2,3 2,3 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,0 2,8 3,1 
Rahavarat 4,7 3,3 7,1 
LYHYTAIKAISET VARAT YHT. 9,9 8,4 12,4 
Lopetettujen toimintojen     
pitkäaikaiset omaisuuserät 0,0 0,0 0,0 
VARAT YHT. 16,7 14,7 19,0 
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 5,3 5,3 5,3 
Ylikurssirahasto 2,4 2,4 2,4 
Arvonmuutosrahasto 0,3 0,3 0,3 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4,7 4,5 4,6 
Kertyneet voittovarat 0,4 -0,2 3,1 
OMA PÄÄOMA, emoyhtiön     
omistajien osuus 13,1 12,3 15,7 
Määräysvallattomien omistajien osuus  -0,9 -0,6 -0,8 
OMA PÄÄOMA YHT. 12,2 11,7 15,0 
VELAT     
PITKÄAIKAISET VELAT    
Laskennalliset verovelat 0,0 0,0 0,0 
Varaukset 0,0 0,0 0,0 
Rahoitusvelat 0,8 0,6 0,7 
PITKÄAIKAISET VELAT YHT. 0,8 0,6 0,7 
LYHYTAIKAISET VELAT    
Ostovelat ja muut velat 3,6 2,3 3,2 
Rahoitusvelat 0,0 0,2 0,0 
LYHYTAIKAISET VELAT YHT. 3,7 2,5 3,3 
Lopetettujen toimintojen pitkäaikaisiin     
omaisuuseriin liittyvät velat 0,0 0,0 0,0 
VELAT YHT. 4,5 3,1 4,0 
OMA PÄÄOMA JA     
VELAT YHT. 16,7 14,7 19,0 

 
 
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (MEUR)     

       Määräysvallat-  

  Osake- Ylikurssi- Muut Voitto-  
tomien 
omis- Opo 

 

  pääoma rahasto rahastot varat Yhteensä 
tajien 
osuus yht. 

 

Oma pääoma 1.1.2017  5,3 2,4 4,9 3,1 15,7 -0,8 15,0  

Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -5,9 -5,9 0,0 -5,9  

Omien osakkeiden hankinta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1  

Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin  0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

 

Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 -0,1 3,1  

Oma pääoma 30.6.2017  5,3 2,4 5,0 0,4 13,1 -0,9 12,2  

       Määräysvallat-  

  Osake- Ylikurssi- Muut Voitto-  
tomien 
omis- Opo 

 

  pääoma rahasto rahastot varat Yhteensä 
tajien 
osuus yht. 

 

Oma pääoma 1.1.2016  5,3 2,4 4,9 2,8 15,5 -0,5 15,0  

Osingonjako  0,0 0,0 0,0 -5,6 -5,6 0,0 -5,6  

Omien osakkeiden hankinta 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,2  

Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin  0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

 

Käytetyt osakeoptiot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Katsauskauden laaja tulos  0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 -0,1 2,4  

Oma pääoma 30.6.2016  5,3 2,4 4,8 -0,2 12,3 -0,6 11,7  

 
 
Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR) 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 

       

Katsauskauden voitto  3,1 2,4 5,6 
Oikaisut katsauskauden tulokseen 0,5 0,4 0,7 
Verot    0,8 0,7 1,5 
Käyttöpääoman muutos  0,1 -1,4 -1,0 
Maksetut korot   0,0 0,0 0,0 
Saadut korot   0,0 0,0 0,0 
Maksetut verot   -0,6 -0,3 -0,8 
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  3,8 1,7 6,0 
Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,0 0,0 
Tytär-/Osakkuusyrityksen myynti vähennettynä    

myyntihetken rahavaroilla  0,0 0,0 0,0 
Investoinnit aineellisiin     

hyödykkeisiin   -0,1 -0,3 -0,6 
Investoinnit aineettomiin     

hyödykkeisiin   -0,3 -0,5 -0,8 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  -0,4 -0,8 -1,4 
Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,0 0,0 
Osakkeiden merkintä optioilla  0,0 0,0 0,0 
Omien osakkeiden hankkiminen 0,0 -0,2 -0,2 
Jaetut osingot ja pääomanpalautukset -5,9 -5,6 -5,6 
Lainojen takaisinmaksut  0,0 -0,3 -0,3 
Lainojen nostot   0,1 0,1 0,1 
Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,0 0,0 0,0 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  -5,9 -5,9 -5,9 
Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,0 0,0 
Rahavirta yhteensä   -2,4 -5,0 -1,2 
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Rahavarat kauden alussa  7,1 8,3 8,3 
Rahavarat kauden lopussa  4,7 3,3 7,1 

 
 
Liikevaihto ja segmenttien kate (MEUR), jatkuvat toiminnot 
 

   
 Terveysteknologia Emoyhtiö Konserni 
Liikevaihto 1-6/2017 12,7 0,0 12,7 
Liikevaihto 1-6/2016 11,0 0,0 11,0 

Muutos (%) 16 0 16 

    
Segmentin liiketulos 1-6/2017 5,0 -1,1 4,0 
Segmentin liiketulos 1-6/2016 3,7 -0,7 3,0 

Muutos (%) 34 43 32 
 
 
Keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot, MEUR 

 1-6/2017 4-6/2017 1-6/2016 4-6/2016 1-12/2016 
      

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 12,7 6,7 11,0 5,8 23,4 
Ebitda, jatkuvat toiminnot 4,3 2,5 3,3 1,8 7,7 
Ebitda-%, jatkuvat toiminnot 34,2 37,1 30,3 31,6 32,9 
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 4,0 2,3 3,0 1,7 7,1 
Liiketulos-%, jatkuvat toiminnot 31,2 33,9 27,3 28,7 30,1 
Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot 3,9 2,2 3,0 1,7 7,1 
Tulos ennen veroja-%, jatkuvat toiminnot 30,4 32,7 27,6 29,5 30,4 
Lopetettujen toimintojen tulos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,1 1,7 2,3 1,4 5,6 
Katsauskauden tulos-%, jatkuvat toiminnot 24,1 25,5 21,3 24,0 23,8 
Bruttoinvestoinnit 0,4 0,3 0,8 0,5 1,1 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 2,8 4,0 7,0 8,5 4,7 
Tuotekehitysmenot 1,1 0,6 0,9 0,5 1,5 
Tuotekehitysmenot liikevaihdosta % 9,0 9,3 8,3 8,5 6,3 
Nettovelkaantumisaste-% -34,3 -34,3 -24,3 -24,3 -43,8 
Omavaraisuusaste-% 73,2 73,2 79,3 79,3 78,9 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 55,4 63,2 43,1 48,6 45,6 
Oman pääoman tuotto (ROE) 45,2 50,4 35,2 41,9 37,2 
Laimentamaton tulos/osake EUR, jatkuvat 
toiminnot 0,40 0,22 0,30 0,18 0,70 
Laimennettu tulos/osake EUR, jatkuvat 
toiminnot 0,40 0,22 0,30 0,18 0,70 
Oma pääoma/osake EUR 1,53 1,53 1,54 1,54 1,97 
Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella, 
jatkuvat toiminnot 41 42 41 41 41 
Liiketoiminnan rahavirta 3,8 2,1 1,7 1,2 6,0 
Lopetettujen toimintojen rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investointien rahavirta -0,4 -0,3 -0,8 -0,5 -1,4 



16 

Rahoituksen rahavirta -5,9 -0,9 -5,9 -0,9 -5,9 
Rahavirta yhteensä -2,4 0,9 -5,0 -0,2 -1,2 

 
Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2017   
 Osakemäärä % 
1. Joensuun Kauppa ja Kone Oy 596 309 7 % 
2. Gerako Oy 340 000 4 % 
3. Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 287 006 4 % 
4. Merivirta Jyri 250 000 3 % 
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 184 667 2 % 
6. Eyemakers Finland Oy 155 000 2 % 
7. Alpisalo Mia 114 293 1 % 
8. Sijoitusrahasto Evli Suomi Select 108 818 1 % 
9. Siik Rauni 101 200 1 % 
10. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 89 822 1 % 

 
 
Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut 
 
Revenio on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and 
Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Yhtiö julkaisee IFRS-
tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa 
tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ohessa. Yhtiön 
näkemyksen mukaan tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
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Laskentakaavat 

 
 
Yleislausunto 
Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. 
Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä 
taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
 


