
Revenio Group Oyj: Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021  

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 
 
Q3/2021: Erinomainen vuosineljännes perustuen erittäin vahvaan myyntiin  
 
Heinä-syyskuu 2021 
 

• Liikevaihto oli 19,4 (15,8) miljoonaa euroa, kasvua 22,7 %  
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu oli 20,6 % 
• Liiketoiminnan vahvaan kehitykseen vaikutti erityisesti kuvantamislaitteiden erittäin vahva myynti 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa  
• Liiketulos oli 5,9 (3,6) miljoonaa euroa, ollen 30,7 % liikevaihdosta, kasvua 63,9 %. Ihosyöpäkamera 

Cutican 1.9 miljoonan euron alaskirjaus vertailukaudella vaikutti negatiivisesti operatiivisen 
liiketulokseen. Cutican alaskirjauksella oikaistu vertailukelpoinen liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa 

• Käyttökate oli 6,7 (6,2) miljoonaa euroa, kasvua 8,1 %  
• Liiketoiminnan rahavirta oli 5,8 (6,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttivat 

Oculon kehittämiskulut ja käyttöpääoman muutokset 
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,175 (0,111) euroa 
• Revenio päivitti elokuussa taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2021 

 

Tammi-syyskuu 2021 
 

• Liikevaihto oli 55,0 (41,4) miljoonaa euroa, kasvua 32,9 %  
• Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihdon kasvu oli 33,9 %  
• Yritysoston kertaluonteisilla 0,7 miljoonan euron kuluilla oikaistu katsauskauden liiketulos oli 15,7 

miljoonaa euroa ja Cutican 1,9 miljoonan euron alaskirjauksilla oikaistu vertailukauden liiketulos 
oli 11,4 miljoonaa euroa. Vertailu- ja katsauskauden oikaistuun liiketulokseen suhteutettuna 
katsauskauden liiketulos kasvoi 37,0 %  

• Käyttökate oli 17,2 (13,4) miljoonaa euroa, kasvua 28,1 %. Yritysoston 0,7 miljoonan euron 
kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate oli 17,8 miljoonaa euroa, ollen 32,4 % liikevaihdosta, 
kasvua 33,2 %  

• Oculo-yritysosto saatiin päätökseen huhtikuussa. Oculo on australialainen silmien hoidon 
ohjelmistoalusta, jossa yhdistyvät kliininen viestintä, etäterveydenhuolto, potilaan etäseuranta ja 
data-analytiikkaosaaminen. Oculon operatiiviset kehittämiskulut vaikuttavat konsernin 
suhteelliseen kannattavuuteen vuosina 2021 ja 2022 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 10,5 (9,1) miljoonaa euroa 
• Osakekohtainen tulos, laimentamaton oli 0,446 (0,283) euroa 
• Varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.3.2021, osingoksi vahvistettiin 0,32 (0,30) euroa 
• Maaliskuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä esiteltiin Revenion silmien hoidon 

ratkaisuihin keskittyvä päivitetty strategia 
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Konsernin keskeiset tunnusluvut, MEUR 
 
 7-9/2021 7-9/2020 Muutos, % 1-9/2021 1-9/2020 Muutos, % 

Liikevaihto 19,4 15,8 22,7 55,0 41,4 32,9 

Myyntikate 13,9 11,4 21,9 38,9 29,7 31,1 

Myyntikate - % 71,7 72,2 -0,5 70,8 71,8 -1,0 

Käyttökate, EBITDA 6,7 6,2 8,1 17,2 13,4 28,1 

Käyttökate - %, EBITDA 34,7 39,4 -4,7 31,2 32,4 -1,2 
Liiketulos, EBIT  5,9 3,6 63,9 15,0 9,5 57,9 

Liiketulos - %, EBIT  30,7 23,0 7,7 27,3 22,9 4,3 

Sijoitetun pääoman tuotto - % (ROI)* 6,2 3,9 2,3 15,6 10,2 5,4 

Oman pääoman tuotto - % (ROE)* 6,5 4,6 1,9 16,6 11,7 4,9 
Laimentamaton tulos/osake 0,175 0,111  0,446 0,283  

       

 30.9.2021 30.9.2020 Muutos, %    
Omavaraisuusaste, % 64,0 59,5 4,5    

Nettovelkaantumisaste, % 11,2 6,7 4,5    

 
* Raportoidaan katsauskauden tunnuslukuna.  
 
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021, päivitetty 4.8.2021 
Revenio-konsernin valuuttakurssioikaistun liikevaihdon arvioidaan kasvavan erittäin vahvasti 
edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä. Covid-19-pandemia 
aiheuttaa edelleen markkinoihin liittyvää epävarmuutta. 
 
Aiempi, 23.4.2021 julkaistu tulosohjeistus: 
Covid-19-pandemia aiheuttaa edelleen markkinoihin liittyvää epävarmuutta. Revenio-konsernin 
valuuttakurssioikaistun liikevaihdon arvioidaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden 
olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.  
 

Toimitusjohtaja Jouni Toijala kommentoi: 
”Alkuvuoden tapaan, vuoden kolmas neljännes oli meille erinomainen. Silmänpohjan 
kuvantamislaitteiden myynti kasvoi katsauskaudella erittäin vahvasti. Silmänpaineen mittauslaitteiden 
kysyntä kasvoi edelleen. Näkemyksemme mukaan silmänpohjan kuvantamislaitteiden kasvu tulee 
lähivuosina olemaan silmänpaineen mittauslaitteita nopeampaa, sillä markkina on suurempi ja olemme 
onnistuneet voittamaan markkinaosuutta. Kuten olemme aiemmin todenneet, keskittyminen silmän 
diagnostiikkaratkaisuihin merkitsee sitä, että käymme aktiivisesti keskusteluita erilaisista vaihtoehdoista 
ydinliiketoimintojemme ulkopuolelle jäävien Cutican ja Ventican osalta. 
 
Myynti sujui hyvin kaikilla keskeisillä markkina-alueillamme, Yhdysvalloissa sekä EMEA- ja APAC-alueilla. 
Huolimatta siitä, että toimimme edelleen Covid-19-pandemian sävyttämässä tilanteessa, ensimmäisiä 
alan tärkeitä kongresseja ja asiakastilaisuuksia on jo järjestetty. Aasian alueella rajoitustoimet jatkuvat, 
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mutta näkemyksemme mukaan sekä asiakkaamme että yhteistyökumppanimme ovat sopeutuneet 
toimimaan näissä olosuhteissa. 
 
Kannattavuutemme oli vahvalla tasolla vaikkakin investoinneilla erityisesti kliinisten 
ohjelmistoratkaisuiden ja tuoteportfoliomme kehittämiseen oli siihen vaikutusta. On myös hyvä 
huomioida, että huhtikuussa ostamamme Oculo-ohjelmistoratkaisun kehittämiskulut sekä vaiheittainen 
tuotemixin muutos silmänpohjan kuvantamislaitteiden voimakkaamman kasvun myötä tulevat 
vaikuttamaan suhteelliseen kannattavuuteemme lähivuosina.  
 
Maailmanmarkkinoilla on edelleen nähtävissä olevia elektroniikan komponenttien saatavuushaasteita ja 
hintojen nousua sekä logistiikkahaasteita. Arviomme mukaan komponenttien hintojen nousu tulee 
heijastumaan jollakin aikavälillä markkinoihin, muuttuviin kustannuksiin ja loppukäyttäjähintoihin. 
Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti ja pyrimme ennakoiden turvaamaan toimituskykymme myös 
siltä varalta, että komponenttien toimitusajat pitenisivät tai toimituksiin tulisi merkittäviä häiriöitä.  
 
Ohjelmistoratkaisut ovat yhä keskeisemmässä roolissa potilaiden silmäsairauksien hoitoketjussa. 
Tavoitteenamme on parantaa kliinisen diagnostiikan laatua kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla ja muuttaa 
kliinisiä hoitokäytäntöjä silmien hoitoon keskittyvillä ohjelmistoratkaisuilla. Turvallinen viestintä ja 
teleoftalmologia tuovat terveydenhuollon ammattilaisille tuottavuutta ja hoidon laatua parantavia 
työkaluja. Ohjelmistoratkaisut avaavat meille merkittävän mahdollisuuden hyödyntää yhä laaja-
alaisemmin iCaren silmänpohjan kuvantamislaitteiden, perimetrien ja silmänpaineen mittauslaitteiden 
tuottamaa korkealaatuista dataa kliinisen päätöksenteon tukena. Oculon integraatio etenee 
suunnitelmiemme mukaisesti. 
 
Strategiamme keskeisenä kulmakivenä on parantaa kliinisen diagnostiikan laatua kohdennetuilla 
tuoteinnovaatioilla. Erinomaisena esimerkkinä toimii alkuvuonna lanseeraamamme iCare EIDON Ultra-
Widefield -silmänpohjan kuvantamislaite, jonka korkea ja terävä kuvanlaatu on saanut markkinoilla 
erinomaisen vastaanoton ja myynti on käynnistynyt vilkkaana. Tuote on saanut myyntiluvan kaikilla 
keskeisillä markkina-alueillamme, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada ja Japani. Myös viime vuonna 
lanseeratun iCare DRSplus -silmänpohjan kuvantamislaitteen kysyntä jatkui erittäin vahvalla tasolla. 
Alkuvuodesta lanseeraamamme iCare HOME2 -kotisilmänpainemittari on myös saanut erittäin hyvän 
vastaanoton EMEA-alueella. Tuotteen rekisteröinti Yhdysvalloissa etenee suunnitellusti. iCare PATIENT2 -
mobiilisovelluksen avulla potilas voi helposti ladata silmänpaineen ympärivuorokautiset mittaustulokset 
hoitavan lääkärin tarkasteltavaksi iCare CLINIC -pilvipalveluun. Kattavat silmänpainetiedot auttavat 
glaukooman seurannassa ja sopivien hoitotoimenpiteiden valinnassa. Potilas voi myös helposti itse 
tarkastella silmänpainetietojaan pilvipalvelussa tai mobiilisovelluksen avulla, mikä tuo mielenrauhaa ja 
motivoi potilasta käyttämään lääkkeitä lääkärin suosituksen mukaan.  
 
Vastuullisuus on olennainen osa sekä johtamis- että laatujärjestelmäämme. Tavoitteenamme on jatkaa ja 
laajentaa liiketoimintalähtöistä ja käytännönläheistä vastuullisuustyötä arjessa.” 
 

Covid-19-pandemian vaikutukset ja tehdyt toimenpiteet 
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Maailmanlaajuiseen Covid-19-pandemiaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät olivat edelleen läsnä 
globaalissa liiketoiminnassa vuoden 2021 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana ja pandemia luo 
edelleen epävarmuuden ilmapiiriä globaalisti.  
 
Koko Revenio-konserni on työskennellyt laajalti etänä työtehtävien mahdollistamissa puitteissa 
pandemian alkuvaiheesta lähtien ja tapaamiset on hoidettu pääosin etätyökaluja hyödyntäen. 
Etätyöskentelysuositusta on jatkettu toistaiseksi, paikallisviranomaisten ohjeet huomioiden. Myynti- ja 
markkinointiorganisaatio on järjestänyt asiakkaille ja jälleenmyyjille lukuisia tuotewebinaareja, joista on 
saatu positiivista palautetta. Covid-19-pandemiasta huolimatta Revenio on jatkanut keskeytyksettä 
tutkimus- ja kehityshankkeitaan.  
 
Hankintaketjuun pandemialla ei ole toistaiseksi ollut merkittäviä vaikutuksia. Covid-19-tilanne vaatii 
entistä enemmän huomion kiinnittämistä hygieniaan; silmänpaineen mittauslaitteet ja anturit sopivat 
tilanteeseen hyvin, ja niille odotetaan lisämyyntiä. Kuvantamislaitteet ovat puolestaan 
investointihyödykkeitä ja niiden markkinat elpyvät hitaammin, sillä ne vaativat sekä henkilökohtaisia 
esittelyitä että fyysisen asennuksen käyttöönottoineen.  
 
Revenion tase ja tulos ovat säilyneet vahvoina katsauskauden ajan. Covid-19-pandemialla ei ole ollut 
merkittävää vaikutusta Revenion rahoitusasemaan. Asiakkaiden maksuvalmiuksissa ei ole havaittu 
olennaisia muutoksia. 
 

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

asiakaskokemusta 
5. Jatkamme vahvaa kannattavaa kasvuamme 
 

OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.9.2021, TAULUKKO-OSA  
Osavuosiraportin laatimisperiaatteet  
 
Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain 
mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta 
osavuosiraportit, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä 
osavuosiraportissa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote ja 
puolivuosikatsaus 1-6/2021 laaditaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
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Raportti on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä, lukuun 
ottamatta seuraavia muutoksia olemassa oleviin standardeihin, joita konserni on soveltanut 1.1.2021 
alkaen: 
 
Viitekorkouudistuksen vaiheen 2 myötä IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 -standardeihin tehdyt 
muutokset.  
 
Johdon arvion mukaan yllä listattujen standardien käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen. 

 
Konsernin laaja tuloslaskelma 
(MEUR) 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

      
LIIKEVAIHTO 19,4 15,8 55,0 41,4 61,1 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 1,3 
Materiaalit ja palvelut -5,5 -4,4 -16,1 -11,7 -17,7 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4,1 -3,1 -11,6 -9,1 -12,7 
Poistot ja arvonalentumiset -0,8 -2,6 -2,2 -3,9 -4,6 
Liiketoiminnan muut kulut -3,1 -2,1 -10,3 -7,3 -10,2 
LIIKETULOS 5,9 3,6 15,0 9,5 17,1 
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,4 
TULOS ENNEN VEROJA 5,9 3,6 14,9 9,3 16,7 
Tuloverot -1,2 -0,7 -3,1 -1,8 -3,4 
KATSAUSKAUDEN TULOS 4,7 2,9 11,8 7,5 13,4 
Muut laajan tuloksen erät -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,6 
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4,5 2,7 11,9 7,3 12,8 
Tulos/osake, laimentamaton, EUR 0,175 0,111 0,446 0,283 0,505 
Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,175 0,111 0,446 0,283 0,504 

 

Konsernitase (MEUR)  30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020 

     
VARAT     
PITKÄAIKAISET VARAT     
Aineelliset hyödykkeet  2,2 1,8 2,0 
Liikearvo  59,5 50,4 50,4 
Aineettomat hyödykkeet  18,6 17,1 16,9 
Käyttöoikeusomaisuuserät  0,8 1,1 0,9 
Muut saamiset  0,1 0,1 0,2 
Laskennalliset verosaamiset  0,1 0,0 0,0 
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.  81,4 70,4 70,4 
LYHYTAIKAISET VARAT     
Vaihto-omaisuus  5,8 4,9 4,9 
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Myyntisaamiset ja muut saamiset  8,5 6,2 9,3 
Laskennalliset verosaamiset  1,3 1,1 1,0 
Rahavarat  16,5 24,2 28,9 
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.  32,0 36,3 44,0 
VARAT YHT.  113,4 106,7 114,4 
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
OMA PÄÄOMA     
Osakepääoma  5,3 5,3 5,3 
Arvonmuutosrahasto  0,3 0,3 0,3 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto  52,6 52,1 52,5 
Muut rahastot  0,3 0,3 0,3 
Kertyneet voittovarat  16,6 7,9 14,0 
Muuntoerot  -0,3 -0,1 -0,3 
Yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet  -2,1 -2,3 -2,3 
OMA PÄÄOMA YHT.  72,6 63,5 69,7 
VELAT     
PITKÄAIKAISET VELAT     
Laskennalliset verovelat  3,7 4,1 3,9 
Rahoitusvelat  20,2 25,2 22,4 
Vuokrasopimusvelat  0,5 0,5 0,4 
PITKÄAIKAISET VELAT YHT.  24,4 29,8 26,6 
LYHYTAIKAISET VELAT     
Ostovelat ja muut velat  11,4 8,9 12,6 
Varaukset  0,4 0,4 0,3 
Rahoitusvelat  4,3 3,6 4,6 
Vuokrasopimusvelat  0,4 0,6 0,6 
LYHYTAIKAISET VELAT YHT.  16,4 13,4 18,1 
VELAT YHT.  40,8 43,2 44,7 
OMA PÄÄOMA JA      
VELAT YHT.  113,4 106,7 114,4 

 
Konsernin oman 
pääoman 
muutoslaskelma 
(MEUR)        

        

  

Sijoitetun 
vapaan    

Yhtiön 
hallussa  

 Osake- 
oman 
pääoman Muut Voitto-  

olevat 
omat Opo 

 pääoma rahasto rahastot varat Muuntoerot osakkeet Yhteensä 
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Oma pääoma 1.1.2021 5,3 52,5 0,6 14,0 -0,3 -2,3 69,7 
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -8,5 0,0 0,0 -8,5 
Omien osakkeiden luovutus ja 
hankinta 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 -0,8 
Käytetyt osakeoptiot 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 11,9 
Oma pääoma 30.9.2021 5,3 52,6 0,6 16,6 -0,3 -2,1 72,6 

        

  

Sijoitetun 
vapaan    

Yhtiön 
hallussa  

 Osake- 
oman 
pääoman Muut Voitto-  

olevat 
omat Opo 

 pääoma rahasto rahastot varat Muuntoerot osakkeet Yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2020 5,3 51,2 0,6 8,0 0,1 -0,7 64,4 
Osingonjako 0,0 0,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -7,9 
Omien osakkeiden luovutus ja 
hankinta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,5 
Muut suorat kirjaukset 
voittovaroihin 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 
Käytetyt osakeoptiot 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 
Katsauskauden laaja tulos 0,0 0,0 0,0 7,5 -0,2 0,0 7,3 
Oma pääoma 30.9.2020 5,3 52,1 0,6 7,9 -0,1 -2,3 63,5 

 

Konsernin rahavirtalaskelma (MEUR) 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-
12/2020 

      

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      

Tilikauden voitto 4,7 2,9 11,8 7,5 13,4 

Oikaisut:      

 Poistot ja arvonalentumiset 0,8 2,6 2,2 3,9 4,6 

 
Muut liiketoimet, joihin ei liity 
maksutapahtumaa 0,1 0,6 0,3 1,0 0,5 

 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,1 0,0 0,3 0,2 0,4 

 Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 

 Verot 1,2 0,7 3,1 1,8 3,4 

 Muut oikaisut 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 

Käyttöpääoman muutokset:      

 Myynti- ja muiden saamisten muutos -0,1 0,3 1,1 0,0 -2,9 

 Vaihto-omaisuuden muutos 0,0 -0,2 -0,9 -1,5 -1,4 

 Osto- ja muiden velkojen muutos -0,2 0,2 -2,0 -1,3 1,0 

Käyttöpääoman muutos yhteensä -0,3 0,3 -1,9 -2,8 -3,3 

Maksetut korot -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 

Saadut korot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Maksetut verot -0,6 -0,6 -3,8 -2,4 -3,4 

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 5,8 6,5 10,5 9,1 15,2 

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      

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

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,2 -0,1 -0,7 -0,4 -0,8 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,1 -0,4 -0,6 -0,7 

Myönnetyt lainat 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -0,4 -0,2 -12,4 -1,1 -1,6 

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      

Lainojen takaisinmaksut -1,1 -0,1 -2,2 -1,1 -2,2 

Maksetut osingot 0,0 -1,3 -8,5 -7,9 -7,9 

Osakkeiden merkintä optioilla 0,0 0,0 0,3 0,9 1,3 

Omien osakkeiden hankkiminen 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 

Vuokrasopimusvelkojen maksut -0,2 -0,2 -0,5 -0,5 -0,7 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -1,3 -1,5 -10,9 -10,3 -11,1 

Rahavarojen ja luotollisten tilien nettomuutos 4,1 4,7 -12,8 -2,3 2,6 

Rahavarat tilikauden alussa 12,1 19,7 28,9 26,7 26,7 

Valuuttakurssien vaikutus  0,3 -0,2 0,4 -0,2 -0,4 

Rahavarat tilikauden lopussa 16,5 24,2 16,5 24,2 28,9 

 
Konsernin tunnusluvut (MEUR) 1-9/2021 7-9/2021 1-9/2020 7-9/2020 1-12/2020 

      
Liikevaihto 55,0 19,4 41,4 15,8 61,1 
Käyttökate, EBITDA  17,2 6,7 13,4 6,2 21,7 
Käyttökate, EBITDA-% 31,2 34,7 32,4 39,4 35,5 
Liiketulos 15,0 5,9 9,5 3,6 17,1 
Liiketulos-% 27,3 30,7 22,9 23,0 28,1 
Tulos ennen veroja 14,9 5,9 9,3 3,6 16,7 
Tulos ennen veroja-% 27,2 30,4 22,6 22,9 27,4 
Katsauskauden tulos 11,8 4,7 7,5 2,9 13,4 
Katsauskauden tulos-% 21,5 24,1 18,1 18,7 21,9 
Bruttoinvestoinnit 13,2 0,6 1,8 0,3 2,4 
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta % 23,9 2,9 4,4 1,7 3,9 
Tuotekehitysmenot 4,8 1,6 3,4 0,9 4,6 
Tuotekehitysmenot liikevaihdosta % 8,7 8,4 8,3 6,0 7,5 
Nettovelkaantumisaste-% 11,2 11,2 6,7 6,7 -2,4 
Omavaraisuusaste-% 64,0 64,0 59,5 59,5 60,9 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 15,6 6,2 10,2 3,9 18,1 
Oman pääoman tuotto (ROE) 16,6 6,5 11,7 4,6 19,9 
Laimentamaton tulos/osake EUR 0,446 0,175 0,283 0,111 0,505 
Laimennettu tulos/osake EUR 0,446 0,175 0,283 0,111 0,504 
Oma pääoma/osake EUR 2,72 2,72 2,38 2,38 2,61 
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Henkilöstö keskimäärin katsauskaudella 158 168 129 133 143 
Liiketoiminnan rahavirta 10,5 5,8 9,1 6,5 15,2 
Investointien rahavirta -12,4 -0,4 -1,1 -0,2 -1,6 
Rahoituksen rahavirta -10,9 -1,3 -10,3 -1,5 -11,1 
Rahavirta yhteensä -12,8 4,1 -2,3 4,7 2,6 

 
Taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset kasvumittarit 
Revenio on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and 
Market Authority, ESMA) vaihtoehtoisista tunnusluvuista antaman ohjeistuksen. Yhtiö julkaisee IFRS- 
tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti käytettyjä muita tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa 
tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty ohessa. Yhtiön näkemyksen 
mukaan tunnusluvut selventävät tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta. 
 
Revenio-konsernin liikevaihtoon vaikuttaa voimakkaasti euron ja dollarin välisen valuuttakurssin vaihtelut. 
Vaihtoehtoisena kasvumittarina yhtiö esittää liikevaihtotiedon myös siten, että valuuttakurssien vaikutus 
on eliminoitu. 
 

Vaihtoehtoinen kasvumittari (tuhatta euroa) 1-9/2021 
Raportoitu liikevaihto 55 001 
Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon 1 565 

Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihto 56 566 
Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihdon kasvu 33,9 % 
Raportoitu liikevaihdon kasvu 32,9 % 

Erotus %-yksikköä 1,0 % 

  
   

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

Vaihtoehtoinen kannattavuusmittari EBITDA (tuhatta euroa) 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Liiketulos, EBIT 14 988 9 494 17 130 

Poistot ja arvonalentumiset 2 179 3 908 4 563 

Käyttökate, EBITDA 17 168 13 402 21 693 

    
 

Kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos (tuhatta euroa) 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 
Liiketulos, EBIT 14 988 9 494 17 130 
Cuticaan liittyvät arvonalentumiset 0 1 937 1 937 
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Yritysoston kertaluonteiset kulut 678 0 0 
Oikaistu liiketulos, EBIT 15 666 11 431 19 067 

 

Yritysoston kertaluonteisilla kuluilla oikaistu käyttökate 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020 

Käyttökate, EBITDA 17 168 13 402 21 693 

Yritysoston kertaluonteiset kulut 678 0 0 

Oikaistu käyttökate, EBITDA 17 846 13 402 21 693 
     

        
Oculo-yritysosto 
Revenio sai 19.3.2021 tiedotetun Oculo-yritysoston päätökseen 27.4.2021. Järjestelyssä Revenio osti 
australialaisen CERA Technologies Pty Ltd:n (”Oculo”) koko osakekannan 18,5 miljoonalla Australian 
dollarilla (noin 11,9 miljoonaa euroa). Kauppahinta suoritettiin käteisellä. Kauppahintaa tarkistetaan ja 
lopullinen kauppahinta määräytyy ja jäljellä oleva kauppahinnan osa maksetaan yrityskaupan 
täytäntöönpanon jälkeen kauppakirjassa sovittuja tarkastuseriä koskevien laskelmien valmistuttua. Oculo 
raportoidaan osana Revenio-konsernia 28.4.2021 alkaen. Yritysoston myötä Revenio vahvistaa asemaansa 
edelleen yhtenä johtavista oftalmologisen diagnostiikan laiteratkaisuiden globaaleista toimijoista. 
Yritysosto tukee myös merkittävästi Revenion kasvustrategiaa, yhtiön edetessä tavoitteessaan parantaa 
silmien hoidon tuottavuutta ja laatua kohdennetuilla tuoteinnovaatioilla, sekä muuttaa kliinisiä 
hoitokäytäntöjä silmien hoitoon keskittyvillä ohjelmistoratkaisuilla. Revenio jatkaa yhdessä Oculon kanssa 
asemansa vahvistamista silmien hoidon markkinoilla innovatiivisilla, helppokäyttöisillä tuotteilla ja 
ohjelmistoratkaisuilla, jotka parantavat silmien hoitopolun potilaskokemusta. Oculon kyvykkyys 
hoitotiimien sekä niiden sähköisten potilasasiakirjojen ja kuvantamisjärjestelmien yhdistämisessä on 
ainutlaatuinen. 
 
Kauppahintaan sisältyy 0,3 miljoonan Australian dollarin (noin 0,2 miljoonan euron) suuruinen ehdollinen 
vastike, joka liittyy mahdollisesti Australian veroviranomaisilta saatavaan verohyvitykseen. 31.10.2021 
mennessä saatu verohyvitys maksetaan kokonaisuudessaan myyjille. Ehdollisen vastikkeen vaihteluvälin 
oletetaan olevan 0–0,3 miljoona Australian dollaria. 
 
Hankitun kohteen yksilöitävissä olevien aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankinta-ajankohtana oli 
2,5 miljoonaa euroa, joka muodostuu ohjelmistoalustasta. Käypä arvo poistetaan seitsemässä vuodessa. 
 
Liikearvo (alustava) on 9,5 miljoonaa euroa. Liikearvo muodostuu työvoimasta, synergiaeduista, 
kasvumahdollisuuksista ja ohjelmistoalustasta. Hankintamenolaskelmaa viimeistellään tämän 
puolivuosikatsauksen julkaisuajankohtana ja se valmistuu yhden (1) vuoden tarkastelujakson puitteissa. 
 
Lähes koko hankintahetken myyntisaamisten 0,4 miljoonan euron määrästä on saatu maksusuoritus. 
 
Yrityskauppaan liittyvät 0,7 miljoonan euron kulut sisältyvät konsernin tammi–syyskuun 2021 laajassa 
tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin ja rahavirtalaskelmassa liiketoiminnan nettorahavirtaan. 
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Hankittujen liiketoimintojen osuus Revenion myynnistä oli 0,6 miljoonaa euroa ja Revenion liiketuloksesta 
-1,2 miljoonaa euroa kaudella 28.4.-30.9.2021. Jos yrityskauppa olisi saatu päätökseen 1.1.2021, 
Revenion liikevaihto olisi kasvanut 0,3 miljoonaa euroa ja liiketulos olisi pienentynyt 0,5 miljoonaa euroa. 
 
Revenio Group Oyj:n hallitus on käynnistänyt rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän viidelle Oculon 
avaintyöntekijälle. Kyseinen järjestely ei kuulu liiketoimintojen yhdistelyyn vaan on erillinen järjestely. 
 

Hankintamenolaskelma 

Seuraavassa taulukossa esitetään hankitun nettovarallisuuden alustava käypä arvo ja yritysostosta syntyvä̈ 
liikearvo hankinta-ajankohtana: 

Hankintamenolaskelma 1 000 EUR  
   
Kauppahinta  
Hankintahinta 11 703 
Lisäkauppahinta 168 
Kauppahinta yhteensä 11 871 

   
Rahavirta  
Maksettu kauppahinta -11 703 
Hankitut rahavarat 402 
Rahavirta yhteensä -11 302 

   
VARAT  
Pitkäaikaiset varat  
 Aineelliset hyödykkeet 30 

 Aineettomat hyödykkeet 2 460 

 Laskennalliset verosaamiset 46 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 535 
Lyhytaikaiset varat  
 Myyntisaamiset ja muut saamiset 412 

 Rahavarat 402 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 813 
VARAT YHTEENSÄ 3 349 
VELAT  
Pitkäaikaiset velat  
 Työsuhde etuuksista aiheutuvat velat 25 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 25 
Lyhytaikaiset velat  
 Ostovelat ja muut velat 908 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 908 
VELAT YHTEENSÄ 933 
Nettovarat 2 416 
Kauppahinta 11 871 
Liikearvo 9 455 
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Laskentakaavat 
 
Käyttökate (EBITDA) =  Liiketulos + poistot + arvonalentumiset 

Myyntikate =  Myyntituotot – muuttuvat kustannukset 

Tulos/osake =  Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus) 
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana – 

hankitut omat osakkeet 
Tulos ennen veroja =  Liiketulos + rahoitustuotot - rahoituskulut 

Omavaraisuusaste, % = 100 
x 

Taseen oma pääoma + vähemmistöosuus 
Taseen loppusumma – saadut ennakot 

Nettovelkaantumisaste, 
% 

= 100 
x 

Korollinen vieras pääoma – rahavarat 
Oma pääoma yhteensä 

Oman pääoman tuotto 
(ROE), % 

= 100 
x 

Tilikauden voitto 
Oma pääoma + vähemmistöosuus 

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % 

= 100 
x 

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

Oma pääoma / osake =  Osakkeenomistajille kuuluva pääoma 
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 

 
   

Yleislausunto 
Tämän raportin tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. 
Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä 
taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
 
Revenio Group Oyj 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jouni Toijala, tel. 050 484 0085 
jouni.toijala@revenio.fi 
 
Talousjohtaja Robin Pulkkinen, tel. 050 505 9932 
robin.pulkkinen@revenio.fi 
www.revenio.fi 
 
JAKELU: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Finanssivalvonta 
Keskeiset tiedotusvälineet 
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www.revenio.fi 
 
Revenio-konserni lyhyesti 
Revenio on oftalmologisten laitteiden ja ratkaisuiden globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän 
diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan 
kuvantamislaitteet ja perimetrit. Lisäksi konsernin silmien hoidon ohjelmistoalusta Oculo yhdistää 
kliinisen viestinnän, etäterveydenhuollon, potilaan etäseurannan ja data-analytiikkaosaamisen. 
 
Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 61,1 miljoonaa euroa ja liiketulos 17,1 miljoonaa euroa. 
Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V. 
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