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Hallituksen
toimintakertomus

Revenio-konsernin muodostavat konsernin emoyhtiö Revenio Group

myydään suoraan loppukäyttäjille, jolloin niistä saatava hinta on

Oyj, Icare Finland Oy, Revenio Research Oy, Icare USA Inc., Oscare

korkeampi kuin Yhdysvaltojen ulkopuolella jakelukanavien kautta

Medical Oy sekä Done Medical Oy. Icare Finlandin päätuote ja perus-

tapahtuvassa myynnissä.

liiketoiminnan ydin on glaukooman tunnistamiseen liittyvät silmänpaineen mittauksiin, seurantaan ja seulontoihin tarkoitetut Icaren
silmänpainemittarit. Revenio Research keskittyy tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joiden tavoitteena on löytää ja kaupallistaa uusia terveysteknologiaan liittyviä seulontateknologioita.

1.1.-31.12.2018

Revenio Group Oyj on maailmanlaajuisesti menestynyt suomalainen
terveysteknologiakonserni. Revenio-konserni kehittää ja kaupallistaa
tehokkaita ja helppokäyttöisiä terveysteknologiaan liittyviä seulontalaitteita kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien tunnistamiseen. Revenion liiketoimintojen yhteisenä nimittäjänä on seulonta,
seuranta ja maailmanlaajuinen tarve terveydenhuollon kustannussäästöihin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta.
Revenio on tällä hetkellä keskittynyt erityisesti glaukooman,
ihosyövän ja astman tunnistamiseen ja mittaamiseen. Revenion
markkina-alueena on koko maailma, ja konsernin tuotteita myydään
yli 100 maassa.
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys kasvaa väestön kasvun
ja ikääntymisen myötä. Panostukset seulontateknologioihin ovat
lisääntyneet merkittävästi. Revenion vahva teknologiaosaaminen,
tarkat ja läpi koko toimitusketjun kulkeva laatujärjestelmä sekä eri
markkinoiden tuntemus luovat yhtiölle vahvan pohjan olla myös

Icare ic100 -silmänpainemittarista on tullut konsernin myydyin tuote.
Vuoden 2018 lanseerattiin onnistuneesti merkittäviä uutuustuotteita.
Ammattikäyttöön tarkoitettu Icare ic200 korvaa aiemmin markkinoilla olleen IcarePRO:n. Myyntilupahakemus tuotteelle arvioidaan
jätettävän Yhdysvalloissa vuoden 2019 aikana. mHome puolestaan

Toimintaympäristö ja liiketoiminnan
kehitys

yhdistää HOME-kotimittauslaitteen ja pilvipalvelun mobiilisovelluk-

Revenio-konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi silmänpaineen mittaus-

lanseerattiin CE-merkkihakemuksen ja jakelijasopimusten solmi-

teknologiaan keskittyvä Icare Finland Oy sekä sen 100 %:sti omistama

misen myötä Euroopassa..

tytäryhtiö Icare USA Inc., tutkimus- ja kehityshankkeisiin keskittyvä
Revenio Research Oy, Oscare Medical Oy sekä Done Medical Oy.
Revenio Terveysteknologia -segmenttiin kuuluvat Icare Finland Oy,
Icare USA Inc., Revenio Research Oy sekä Oscare Medical Oy.
Revenio-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella selvästi ollen 30,7
(26,8) miljoonaa euroa, kasvua 14,4 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti
erityisesti markkinaosuuksien kasvu konsernin nykymarkkinoilla,
erityisesti Yhdysvalloissa sekä volyymien kasvu uusilla tärkeillä markkinoilla, kuten Kiinassa ja Intiassa.

sella, mikä tukee ja helpottaa osaltaan silmänpaineen vuorokausivaihteluiden seurantamahdollisuutta. Lisäksi astmatuote Ventica

Antureita myytiin tilikaudella lähes 18,5 miljoonaa kappaletta, mikä oli
yli 23 % edellisvuotta enemmän. Anturituotannon automatisoinnin
myötä antureiden tuotantokustannuksia on saatu alennettua merkittävästi ja kapasiteetin nosto voidaan toteuttaa tarvittaessa nopeasti.
Ihosyöpään liittyvä hyperspektrikamera Cutica® etenee suunnitellusti ja tavoitteena on hakea tuotteelle CE-merkin myötä myyntilupa
Euroopan alueella vuoden 2019 alkupuolella.

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos

Revenio-konsernin liiketulos kehittyi tilikaudella vahvasti ja oli 10,2 (8,1)
miljoonaa euroa, kasvua 25,7 %. Liiketulos oli 33,3 % liikevaihdosta.
Oscare Medicalin vuonna 2017 toteutetulla yritysjärjestelyllä ja siihen
liittyneillä alaskirjauksilla oli noin 1,4 miljoonan euron kertaluonteinen
heikentävä vaikutus vertailukauden liiketulokseen (EBIT).

tulevaisuudessa terveysteknologioihin liittyvien seulontalaitteiden

Yhdysvallat ovat Reveniolle merkittävin yksittäinen markkina-alue ja

globaali kärkiyhtiö. Jatkuva panostus tutkimukseen ja tuotekehityk-

sen osuus konsernin liikevaihdosta on jo yli 40 %. Kappalemäärissä

seen avaa konsernille uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa olemassa

mitattuna konsernin liikevaihto jakautui aiempaa tasaisemmin eri

olevien tuotteiden asemaa markkinoilla.

markkinoiden välillä. Tähän vaikutti se, että Yhdysvalloissa tuotteet

Revenio-konsernin

liikevaihto

1.1.–31.12.2018

oli

30,7

(26,8)

miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 14,4 %. Tulos ennen veroja oli
10,2 (8,3) miljoonaa euroa, kasvua 23,5 % edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta. Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu
orgaaninen kasvu oli tammi–joulukuussa 14,9 % eli 0,5 %-yksikköä
raportoitua liikevaihtoa suurempi.
Konsernin liiketulos tammi–joulukuussa oli 10,2 (8,1) miljoonaa
euroa, kasvua 25,7 %. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,339
(0,288). Oma pääoma/osake oli 0,75 (0,67) euroa.
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Revenio Terveysteknologia -segmentin liikevaihto tammi-joulukuussa 2018 oli 30,7 (26,8) miljoonaa euroa ja se kasvoi 14,4 %.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Osakkeet, osakepääoma, johdon ja
henkilöstön omistus

Revenio Terveysteknologia -segmentin liiketulos tammi–joulukuussa

Revenio Group Oyj:n johtoryhmään nimitettiin 1.2.2018 alkaen Icare

2018 oli 12,6 (10,3) miljoonaa euroa, kasvua 22,0 % edellisvuoden

Finland Oy:n laatupäällikkö FM Heli Valtanen ja Icare Finland Oy:n

Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty

vastaavasta ajankohdasta.

tuotekehitysjohtaja DI Mika Salkola. Valtanen nimitettiin samalla

osakepääoma 31.12.2018 oli 5 314 918,72 euroa ja osakkeiden luku-

Revenio Group Oyj:n laatujohtajaksi ja Salkola Icare Finland Oy:n

määrä 24 016 476 kappaletta.

LIIKEVAIHTO JA SEGMENTTIEN KATE (MEUR)

tutkimus- ja tuotekehitysjohtajaksi toimen nykyisen haltijan DI Ari
Kukkosen siirryttyä osa-aikaiselle eläkkeelle. Ari Kukkonen jatkaa

TERVEYSTEKNOLOGIA

EMOYHTIÖ

KONSERNI

Liikevaihto
1–12/2018

30,7

0,0

30,7

Liikevaihto
1–12/2017

26,8

Muutos (%)

14,4

0,0
0,0

Senior Advisorina ja laajennetun johtoryhmän jäsenenä Revenio
Group Oyj:ssä.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen
maksuttomasta osakeannista. Osakkeenomistajille annettiin maksutta
uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin
osaketta kohti annettiin kaksi uutta osaketta (ns. osakesplit). Uusia

Revenio-konsernin johtoryhmään kuuluivat 1.2.2018 alkaen Revenio

osakkeita annettiin 15 958 812 kappaletta. Uudet osakkeet rekisteröi-

26,8

Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Hildén (pj), Revenio Group Oyj:n

tiin kaupparekisteriin 22.3.2018.

14,4

talousjohtaja Robin Pulkkinen, Icare Finland Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Tomi Karvo, Icare Finland Oy:n tuotekehitysjohtaja ja
Revenio Research Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Mika Salkola,

Segmentin liiketulos
1–12/2018

12,6

-2,4

10,2

Segmentin liiketulos
1–12/2017

10,3

-2,2

8,1

Muutos (%)

22,0

8,4

25,7

Icare Finland Oy:n tuotannosta vastaava operaatiojohtaja Ari Isomäki
sekä Icare Finland Oy:n laatujohtaja Heli Valtanen. Johtoryhmän
kokouksiin osallistuu ulkopuolisena viestinnän asiantuntijana ja
johtoryhmän sihteerinä Tiina Olkkonen. Lisäksi konsernin laajennettuun johtoryhmään kuuluvat varsinaisten johtoryhmän jäsenten
lisäksi Revenio Group Oyj:n Senior Advisor Ari Kukkonen ja Icare USA

Tase, rahoitus ja investoinnit

Inc.:n toimitusjohtaja John Floyd.

Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 22,1 (19,0) miljoonaa

Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 48 (41) henkilöä.

euroa. Konsernin oma pääoma oli 18,1 (16,0) miljoonaa euroa.

Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 53 (42), kasvua 11 henkilöä.

raisuusaste oli 81,8 (84,0) %. Konsernin likvidit varat tilikauden päät-

segmentin tulevaisuuden kasvuun, konsernin rahoitustilanne säilyi
katsauskaudella vakaana. Liikearvon määrä taseessa 31.12.2018 oli 1,2
(1,2) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta tammi–joulukuussa oli 10,4 (7,9) miljoonaa
euroa. Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat 1,9 (0,8) miljoonaa euroa. Investoinnit

perusteella

tehtyjen

osakemerkintöjen

merkintöjen jälkeen 24 016 476 kappaleeseen. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan sekä
heidän lähipiirinsä omistusosuus osakkeista 31.12.2018 oli 9,1 % eli
2 186 679 osaketta ja optio-oikeuksista 20,6 %.

oiden maksamisesta 40 %:sti yhtiön omina osakkeina. Tämän mukaisesti Revenio Group Oyj luovutti 3.5.2018 tiedotetun mukaisesti
johtaja Pekka Röngälle luovutettiin yhteensä 1 388 osaketta, minkä

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SEGMENTEITTÄIN
TILIKAUDEN AIKANA

jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 5 768 osaketta. Hallituksen jäsen Ari Kohoselle on

31.12.2018

31.12.2017

47

36

Emoyhtiö

6

5

Yhteensä

53

41

Revenio Terveysteknologia

optio-ohjelmien

johdosta. Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärä nousi näiden

4 164 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti: Hallituksen puheen-

tyessä 31.12.2018 olivat 10,4 (8,0) miljoonaa euroa.
Huolimatta osingonmaksusta sekä panostuksista Terveysteknologia-

2015A

Revenio Group Oyj:n yhtiökokous päätti 20.3.2018 hallituspalkki-

Konsernin nettovelat olivat tilikauden lopussa -10,1 (-7,6) miljoonaa
euroa ja nettovelkaantumisaste oli -55,6 (-47,6) %. Konsernin omava-

Osakemäärä korottui tilikaudella yhteensä 78 258 kappaleella vuoden

luovutettu 694 osaketta, minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä
omistus yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä
1 028 251 osaketta. Hallituksen jäsen Pekka Tammelalle on luovutettu 694 osaketta, minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 75 115 osaketta.
Hallituksen jäsen Kyösti Kakkoselle on luovutettu 694 osaketta,

Tilikaudella maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 3,6 miljoonaa

minkä jälkeen hänen ja hänen lähipiirinsä omistus yhtiön liik-

euroa Suomessa ja 0,8 miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa.

keelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1 061 674 osaketta.

kohdistuivat pääosin tuotekehitykseen.
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Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundellille on luovutettu 694 osaketta,

tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritet-

minkä jälkeen hänen omistuksensa yhtiön liikkeelle laskemissa instru-

otettaville avainhenkilöille optioehtojen mukaisesti.

tyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoit-

menteissa on yhteensä 3 871 osaketta. Osakkeilla maksettava hallituspalkkio-osuus on näillä luovutuksilla tullut kokonaisuudessaan maksetuksi. Vuoden lopussa yhtiön hallussa oli 56 213 yhtiön omaa osaketta.

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-

teita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen
palkkion maksamista. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään
kuuluu enintään 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön
osakkeen kolmen vuoden absoluuttiseen kokonaistuottoon ja kumu-

Revenio-konsernin henkilöstö on perustanut loppuvuodesta 2015

oikeudella B 31.5.2018–31.5.2020 ja optio-oikeudella C 31.5.2019–

henkilöstörahaston, jonne Suomessa työskentelevä henkilöstö voi

31.5.2021. Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella A Revenion

rahastoida ansaitsemiaan palkkioita, joita maksetaan yhtiössä käytössä

osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan

olevista täydentävistä palkkiojärjestelmistä. Tulospalkkiojärjestelmän

1.9.–15.10.2015 lisättynä 15 prosentilla, optio-oikeudella B Revenion

ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2021. Ohjelman

piirissä on yhtiön koko henkilöstö.

osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä

ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden koko-

1.9.–15.10.2016 lisättynä 15 prosentilla ja optio-oikeudella C Revenion

naismäärä on enintään noin 50 000 Revenio Group Oyj:n osaketta.

osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä

Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osake-

1.9.–15.10.2017 lisättynä 15 prosentilla. Tämän hetken merkintähinta

palkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten

optio-oikeudella A on 8,23 euroa, optio-oikeudella B 10,12 euroa

maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle

ja optio-oikeudella C 13,06 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän

jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus

osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymis-

maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa.

Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous 20.3.2018 valtuutti hallituksen päättämään enintään
2 393 821 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.

jakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien
osinkojen määrällä. Osinkojen, joiden täsmäytyspäivä on 22.3.2018
tai aikaisemmin, merkintähintaa alennetaan kolmasosalla (1/3) niiden
määrästä.

keiden takaisinosto-ohjelman. Hankittu määrä oli 50 000 osaketta,
mikä vastaa 0,2 % Revenio Group Oyj:n osakkeiden lukumäärästä.
Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi.

toimitusjohtaja ja täydentää hänen suoritusperusteista osakepalkki-

Johdon kannustinjärjestelmä

ojärjestelmäänsä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 20.3.2018 Revenio Oyj:n johto-

ainoastaan yhtiön toimitusjohtaja ja se koostuu yhdestä kolmen

ryhmälle suunnatuista kahdesta osakeperusteisesta pitkän aikavälin

vuoden rajoitusjaksosta.

kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat
osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää

Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka.

avainhenkilöiden ja yhtiön tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Voimassa olevat optio-ohjelmat
Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 10.8.2015 varsinaisen yhtiöko-

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021
toimitusjohtajalle
Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 6.11.2018 käyttää yhtiökokouksen
antamaa valtuutusta hankkia omia osakkeita ja perustaa osak-

latiiviseen liiketulokseen.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä alkaa vuoden 2019 alusta ja sen
nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan kolmessa
osassa. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 puitteissa
palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään
10 188 osaketta, joista 25 % maksetaan keväällä 2020, 25 % keväällä
2021 ja 50 % keväällä 2022 edellyttäen, että toimitusjohtajan työsuhde

kouksen 19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta

Pitkän aikavälin osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä käynnistettiin

on voimassa kunkin palkkion maksun aikaan. Kyseinen osakemäärä

optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150 000 optio-oikeutta.

ansaintavuosia 2018–2020 koskeva ohjelma.

on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien

Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta. Optiooikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä

Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-,
tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät
tavoitteet.

verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio
maksetaan osakkeina.
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Liputusilmoitukset
Revenio vastaanotti 21.3.2018 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä

pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka

Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,

mukaisesti Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus Revenio

suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.

Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä laski alle viiden prosentin rajan

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

Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu,

asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Erityisesti Revenio

uusien kilpailevien hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimen-

Terveysteknologia -segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille
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piteet, jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin

markkinoille laajentumiseen liittyviin tekijöihin, kuten uusien eri valti-

pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta,

muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa

oiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan myynti-

jonka mukaisesti Evli Pankki Oyj:n omistusosuus Revenio Group Oyj:n

ja siten tuotevalikoiman kilpailukyvyn säilyminen. Konserni kehittää

lupasääntely ja tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat

osake- ja äänimäärästä laski alle viiden prosentin rajan 4,75 %:iin.

uusia teknologioita Revenio Research Oy:n nimissä ja yksittäisten

viranomaispäätökset. Operatiiviseksi riskiksi voidaan myös luokitella

kehitysprojektien kaupallistamisen epäonnistuminen voi johtaa akti-

onnistuminen strategian mukaisissa, terveysteknologiaan liittyvissä

voitujen kehitysmenojen tulosvaikutteiseen arvon alentumiseen.

tutkimus- ja kehityshankkeissa.

4,41 %:iin.

Kaupankäynti Nasdaq Helsingissä
Revenio Group Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä
1.1.–31.12.2018 yhteensä 90,9 (75,1) miljoonalla eurolla, mikä vastaa
6,5 (6,6) miljoonaa osaketta ja 27,2 (27,6) % osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 16,60 (13,80) euroa ja alin 11,35

Konsernin toimialoilla, jotka strategian mukaisesti vaativat erityisosaamista, keskeisiä ovat myös avainhenkilöosaamisen pysyvyyteen ja
kehittymiseen liittyvät riskit sekä riippuvuus alihankkija- ja toimittajaverkoston toimintakyvystä.

Revenio Terveysteknologia -segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä suurempia
toimialan laatuvaatimuksista johtuen.

(9,78) euroa. Tilikauden lopun päätöskurssi oli 12,56 (12,00) euroa ja

Konsernin strategiaan kuuluvat yritysostot ja terveysteknologiaan liit-

tilikauden painotettu keskikurssi 13,93 (11,36) euroa. Revenio Group

tyvien kehitysaihioiden hankinta. Yritysostojen onnistuminen vaikuttaa

Oyj:n markkina-arvo 31.12.2018 oli 302 (287) miljoonaa euroa.

kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen. Yrityskaupat voivat
myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.

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 valuut-

TAMMI–JOULUKUU
2018

OSAKEVAIHTO
KPL

ARVO YHTEENSÄ,
EUROA

KORKEIN,
EUROA

ALIN,
EUROA

KESKIHINTA,
EUROA

VIIMEISIN,
EUROA

REG1V

6 521 878

90 880 781

16,60

11,35

13,93

12,56

tariskeihin. Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä on luottovakuutus, jota käytetään tarvittaessa tapauskohtaisesti. 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 lainarahoi-

YHTEENVETO
KAUPANKÄYNNISTÄ
NASDAQ HELSINGISSÄ
1.1.–31.12.2018

Markkina-arvo, euroa

31.12.2018

31.12.2017

301 646 939

287 258 616

9 340

9 204

Osakkeenomistajia

tuksen 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 20.3.2018
1. TILINPÄÄTÖS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

lukumäärän (7 979 406) perusteella uusia osakkeita annetaan

maksetut rahapalkkiot olivat tilikaudella yhteensä 144 000 euroa.

15 958 812 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka

Lisäksi hallituspalkkioina luovutettiin yhteensä 4 164 kappaletta

ovat osakeannin täsmäytyspäivänä 22.3.2018 merkitty Euroclear

Revenio Group Oyj:n osakkeita.

Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Uudet osakkeet eivät oikeuta
yllä mainittuun osinkoon. Hallitus muutti yhtiön optio-ohjelman 2015
ehtoja vastaamaan maksuttoman osakeannin jälkeistä tilannetta.

4. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Revenio Group Oyj noudattaa Helsingin Pörssin 3.7.2016 voimaan
tullutta sisäpiiriohjetta ja 1.10.2015 voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys Revenion
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosittain saman-

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttami-

aikaisesti yhtiön vuosikertomuksen kanssa yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen

seksi päättämään enintään 2 393 821 oman osakkeen hankinnasta

Yhtiön hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internet-sivujen

jäseniksi uudelleen Ari Kohosen, Pekka Röngän, Kyösti Kakkosen,

ja peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2017 antama aiempi

sijoittajaosiossa.

Ann-Christine Sundellin ja Pekka Tammelan. Hallitus päätti yhtiö-

valtuutus. Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka.

Riita-asiat

kokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita
puheenjohtajakseen Pekka Röngän.
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.

5. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA
Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi
päättämään enintään 2 393 821 osakkeen osakeannista sekä osakkeisiin liittyvien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useam-

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkas-

massa erässä ja peruuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2017

tusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja

antama aiempi valtuutus. Valtuutus on voimassa 30.4.2019 saakka.

Itäniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen

2. VUOSITULOKSEN KÄSITTELY JA OSINGONJAKO
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voiton käsittelystä, jonka mukaan emoyhtiön tilikauden voitto 4 929 308,74 euroa
lisätään edellisten tilikausien voittovaroihin ja osinkoa jaetaan 0,78
euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 29.3.2018.

3. MAKSUTON OSAKEANTI (OSAKKEIDEN SPLITTAUS)
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksuttomasta
osakeannista. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden

tuksen käsityksen mukaan merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Ympäristötekijät ja vastuullisuus
Revenio Group Oyj:n liiketoiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat
vähäisiä.
Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeinen osa Revenion strategiaa ja erottamaton osa konsernin arvoja. Näiden periaatteiden

Hallitus ja tilintarkastajat

laskun mukaan.

Yhtiöllä ei ole meneillään riitoja tai oikeudenkäyntejä, joilla olisi halli-

mukaisesti konserni huomioi toiminnassaan asiakkaat, yhteistyö-

Hallituksen jäsenet olivat 1.1.–31.12.2018 Ari Kohonen, Kyösti
Kakkonen, Ann-Christine Sundell, Pekka Tammela ja Pekka Rönkä,
joka toimi hallituksen puheenjohtajana.
Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Merja Itäniemi.

kumppanit, henkilöstön sekä ympäröivän yhteiskunnan tarpeet.
Vastuullisuus tarkoittaa Reveniolle tasapuolisuutta, proaktiivisuutta,
lainkuuliaisuutta sekä ympäristön arvojen huomioimista.
Vastuullisuus on konsernin toiminnan ytimessä aina tuotekehityksestä loppuasiakkaisiin. Se näkyy konsernin tuotteissa ja teknologioissa sekä niiden toimintatavoissa. Reveniolle on tärkeää, että tuot-

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 19 (10) kertaa. Hallituksen

teet ovat laadukkaita ja luotettavia sekä turvallisia ja helppokäyttöisiä.

jäsenten keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 100 %.

Tuotekehityksessä huomioidaan asiakkaiden toiveet ja heiltä saatu

Hallituksen jäsenten palkkioista maksettiin yhtiökokouksen päätöksen

palaute.

mukaisesti 40 % yhtiön osakkeita ja 60 % rahana. Hallituksen jäsenille
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Tutkimus- ja kehitystoiminta
Tilikauden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 3,5 (2,4) miljoonaa
euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenoista aktivoitiin tilikaudella 1,2
(0,6) miljoonaa euroa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Revenio vastaanotti 24.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5
pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta,
jonka mukaisesti SMALLCAP World Fund, Inc.:n omistusosuus
Revenio Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on noussut yli viiden
prosentin.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2019
Liikevaihdon odotetaan kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja
kannattavuuden säilyvän vahvalla tasolla.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Konsernin tilikauden tulos oli 8 102 828,66 euroa ja emoyhtiön
tulos oli 5 430 430,59 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat
31.12.2018 olivat 14 355 323,16 euroa. Hallitus ehdottaa 20.3.2019
kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset
varat käytetään siten, että osinkona jaetaan 0,28 (0,26) euroa/osake,
yhteensä 6 724 613,28 euroa tilinpäätöshetken osakemäärällä. Loput
voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
Hallituksen käsityksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna
emoyhtiön eikä konsernin maksuvalmiutta.
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Tunnusluvut
12 KK, IFRS

12 KK, IFRS

1–12/2018

1–12/2017

1–12/2016

1–12/2015

1–12/2014

Liikevaihto TEUR

30 658

26 791

23 434

20 250

16 031

Liikevoitto TEUR

10 205

8 120

7 058

5 760

4 413

33,3

30,3

30,1

28,4

27,5

10 235

8 290

7 116

5 903

4 658

33,4

30,9

30,4

29,2

29,1

Liikevoitto %
Tulos ennen veroja TEUR
Tulos ennen veroja %
Tilikauden tulos TEUR

OSAKEKOHTAISET
TUNNUSLUVUT

1–12/2018

1–12/2017

1–12/2016

1–12/2015

1–12/2014

Tulos/osake jatkuvat
toiminnot EUR*

0,34

0,29

0,23

0,20

0,16

Tulos/osake lop. toiminnot EUR

0,00

0,00

0,00

0,08

-0,19

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma/osake EUR

0,75

0,67

0,66

0,65

0,51

Osakekohtainen osinko EUR

0,28

0,26

0,25

0,23

0,15

Osinko tuloksesta %

82,6

90,3

105,8

82,1

*

2,2

2,2

2,4

2,4

3,1

37,0

41,7

43,5

46,7

30,7

Osakkeiden osakeantioikaistu
lkm tilikauden lopussa

24 016 476

7 979 406

7 979 406

7 946 428

7 932 078

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

23 960 263

7 975 947

7 968 685

7 936 670

7 876 183

29,23

22,20

14,33

11,32

8 103

6 850

5 584

6 497

-694

26,4

25,6

23,8

32,1

-4,3

1 895

816

1 494

2 273

1 150

6,2

3,0

6,4

11,2

7,2

3 477

2 379

776

882

1 020

Tutkimus- ja kehitysmenot %

11,3

8,9

3,3

4,4

6,4

Osakkeen alin kurssi EUR

11,35

Oman pääoman tuotto %

47,6

44,3

37,2

48,0

-5,1

Osakkeen ylin kurssi EUR

16,60

41,41

30,74

34,90

17,20

Osakkeen keskikurssi EUR

13,93

34,09

25,66

22,06

14,38

Tilikauden tulos %
Bruttoinvestoinnit pysyviin
vastaaviin TEUR
Bruttoinvestoinnit %
liikevaihdosta
Tutkimus- ja kehitysmenot TEUR

Efektiivinen osinkotuotto %
Hinta/voittosuhde,
jatkuvat toiminnot

Sijoitetun pääoman tuotto %

59,5

53,2

45,6

55,0

1,1

Omavaraisuusaste %

81,8

84,0

78,9

81,6

62,4

Osakk. kurssi tilik. lopussa EUR

12,56

36,00

30,48

28,61

14,55

Osakekannan markkina-arvo
tilikauden lopussa MEUR

301,6

287,3

243,2

227,3

115,4

6 521 878

6 611 787

5 640 423

8 467 779

8 007 489

27,2

27,6

23,6

35,5

33,7

Nettovelkaantumisaste %

-55,6

-47,6

-43,8

-48,3

-22,4

Velkaantumisaste

1,8

2,1

5,0

6,1

11,6

Henkilöstö keskimäärin

48

41

41

37

74

Osakevaihto kpl
Osakevaihto %

*Vertailutiedot oikaistu osakeannin mukaisesti.
Tulos/osake -tunnusluvut on laskettu osakkeiden osakeantioikaistuilla lukumäärillä keskimäärin tilikausien aikana ja oma pääoma/osake -tunnusluvut osakkeiden osakeantioikaistuilla lukumäärillä tilikausien lopussa huomioiden
27.3.2013 toteutetun osakkeiden yhdistelyn vaikutus. Osakekohtainen osinko 0,28 euroa vuonna 2018 on hallituksen voitonjakoehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 20.3.2019.
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Vaihtoehtoinen tunnusluku

Tunnuslukujen laskentakaavat:
Käyttökate
(EBITDA)

Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset

Tulos/osake

Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille laskettu osuus)

Revenio konsernin liikevaihtoon vaikuttaa voimakkaasti euron ja dollarin välisen valuuttakurssin vaihtelut.
Vaihtoehtoisena kasvumittarina olemme esittäneet liikevaihtomme myös siten, että valuuttakurssien vaikutus
on eliminoitu.

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin katsauskauden aikana
– hankitut omat osakkeet
Voitto ennen veroja

Omavaraisuusaste, %

Liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut
Taseen oma pääoma + vähemmistöosuus
Taseen loppusumma – saadut ennakot

VAIHTOEHTOINEN KASVUMITTARI
x 100

1–12/2017

30 658

26 791

Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon

Nettovelkaantumisaste, %

Korollinen vieras pääoma – rahavarat

Oman pääoman
tuotto-%

Tilikauden voitto

Sijoitetun pääoman
tuotto-%

Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Osakkeen
keskikurssi:

Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto

Oma pääoma yhteensä

1–12/2018

Raportoitu liikevaihto

x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskimäärin vuoden aikana

x 100

495

313

Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihto

31 154

27 104

Valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu liikevaihdon kasvu

14,9 %

Raportoitu liikevaihdon kasvu

14,4 %

Erotus % yksikköä
Taseen loppusumma – korottomat velat, keskimäärin vuoden aikana

0,5 %

x 100

Tilikaudella vaihdettujen osakkeiden kokonaismäärä

Velkaantumisaste-%

Oma pääoma/osake:

Osinko tuloksesta-%

Efektiivinen
osinkotuotto-%

Korolliset nettovelat
Oma pääoma yhteensä

x 100

Osakkeenomistajille kuuluva pääoma
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekohtainen osinko
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen osinko
Osakekurssi tilinpäätöspäivänä
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Osakkeenomistajat sektoreittain

Osakkeenomistuksen jakauma
ja tiedot osakkeenomistajista

31.12.2018

OSAKKAIDEN
MÄÄRÄ
Yritykset

31.12.2018

OSAKEMÄÄRÄ

OSUUS
OSAKKEISTA
JA ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ %

OSAKEMÄÄRÄ

328

3,5

3 901 666

16,2

8 926

95,6

11 150 967

46,4

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

30

0,3

1 929 110

8,0

Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt

43

0,5

6 445 497

26,8

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

12

0,1

35 235

0,1

1

0,0

554 001

2,3

9 340

100,0

24 016 476

100,0

Kotitaloudet

Suurimmat osakkeenomistajat

OSUUS
OSAKKAISTA %

OSUUS
OSAKKEISTA
JA ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ %

Julkisyhteisöt
Yhteensä

1

Joensuun Kauppa ja Kone Oy

1 056 600

4,4

Osakkeenomistajat suuruusluokittain

2

Gerako Oy

1 020 000

4,3

31.12.2018

3

Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt

623 691

2,6

4

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

554 001

2,3

5

Eyemaker's Finland Oy

420 000

1,8

OSAKKEITA, KPL

6

Siik Rauni Marjut

309 500

1,3

1 – 2 500

OSAKKAIDEN
MÄÄRÄ

OSUUS
OSAKKAISTA %

OSAKEMÄÄRÄ

OSUUS
OSAKKEISTA
JA ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ %

8 407

90,0

3 454 367

14,4

7

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

269 466

1,1

2 501 – 10 000

704

7,5

3 223 939

13,4

8

Alpisalo Mia Elisa

257 524

1,1

10 001 – 100 000

209

2,2

5 330 846

22,2

9

Longhorn Capital Oy

197 760

0,8

100 001 – 500 000

13

0,1

2 553 692

10,6

160 000

0,7

500 001 – 1 000 000

2

0,0

1 177 692

4,9

19 147 934

79,7

10

Latva Sami
Muut
Yhteensä

24 016 476

100,0

1 000 001 –
Yhteensä

5*

0,1

8 275 940

34,5

9 340

100,0

24 016 476

100,0

*Omistajien lukumäärä sisältää hallintarekisteröidyt omistajat
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TEUR
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
LIITETIETO
Liiketoiminnan muut kulut

Konsernin laaja tuloslaskelma

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

-7 107

-5 628

10 205

8 120

Rahoitustuotot

47

356

Rahoituskulut

-16

-186

30

170

10 235

8 290

Tuloverot

-2 132

-1 441

Verot yhteensä

-2 132

-1 441

8 103

6 850

13

-6

8 116

6 844

8 116

7 049

0

-205

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)

0,34

0,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (euroa)

0,34

0,29

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa),
tilikauden voitto

0,34

0,29

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos (euroa), tilikauden voitto

0,34

0,29

7

Liiketulos
Rahoitustuotot ja -kulut

8

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Voitto ennen veroja

TEUR

Verot

LIITETIETO
Liikevaihto

1, 2

Liiketoiminnan muut tuotot

4

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

30 658

26 791

201

218

Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen käyttö yhteensä

Palkat ja palkkiot

-4 400

-3 878

-569

-312

-2 863

-2 716

-7 832

-6 906

-4 443

-3 555

5
5, 19

Henkilösivukulut
Eläkekulut

5

Muut henkilösivukulut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi

Aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen käyttö

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

9

-700

-526

-26

-149

-5 170

-4 231

-545

-2 125

-545

-2 125

6

Poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Muuntoerot
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos*

10

*Vertailutiedot oikaistu osakeannin mukaisesti.
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TEUR
OMA PÄÄOMA JA VELAT

LIITE

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

31.12.2018

31.12.2017

5 315

5 315

0

0

18

Osakepääoma
Ylikurssirahasto

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Arvonmuutosrahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Konsernitase

Muut rahastot
Kertyneet voittovarat
Muuntoerot
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet

TEUR

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Määräysvallattomien omistajien osuus

VARAT

LIITE

31.12.2018

31.12.2017

300

300

7 824

7 161

280

280

5 083

3 028

38

4

-769

-99

18 071

15 988

0

0

18 071

15 988

31.12.2018

31.12.2017

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

11

917

831

Liikearvo

12

1 191

1 191

Muut aineettomat hyödykkeet

13

4 161

2 986

83

0

Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset

14

Pitkäaikaiset varat yhteensä

56

728

6 409

5 736

Vaihto-omaisuus

15

1 512

2 033

Myyntisaamiset ja muut saamiset

16

3 620

3 173

Rahavarat

VELAT

LIITE

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Rahoitusvelat

14
20, 24

Pitkäaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset varat

Laskennalliset verosaamiset

TEUR

14
17, 24

174

147

10 378

7 954

0

0

176

324

176

324

3 698

2 714

148

17

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Rahoitusvelat

22
20, 24

Lyhytaikaiset velat yhteensä

3 846

2 731

4 022

3 055

22 093

19 043

Lyhytaikaiset varat yhteensä

15 685

13 308

VELAT YHTEENSÄ

VARAT YHTEENSÄ

22 093

19 043

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
EMOYRITYKSEN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA, TUHATTA EUROA

OMA PÄÄOMA 1.1.2017

Osakepääoma

Osakeanti

Ylikurssirahasto

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto

Muut
rahastot

Omat
osakkeet

Muuntoerot

Kertyneet
voittovarat

Yhteensä

Määräysvallattomien
omistajien osuus

Oma pääoma
yhteensä

5 315

0

2 439

4 707

580

-142

10

2 842

15 750

-782

14 969

Laaja tulos
6 850

6 850

-6

-18

-23

0

-23

-6

6 832

6 826

0

6 826

-5 901

-5 901

0

-5 901

43

0

43

-745

782

37

0

0

0

Tilikauden tulos
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

0

0

6 850

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Omien osakkeiden hankinta

43

Muut suorat kirjaukset voittovaroihin

-745

Ylikurssirahaston alentaminen

-2 439

2 439

15

0

15

0

0

-2 439

2 454

0

43

0

-6 646

-6 589

782

-5 807

Oma pääoma 31.12.2017

5 315

0

0

7 161

580

-99

4

3 028

15 988

0

15 988

OMA PÄÄOMA 1.1.2018

5 315

0

0

7 161

580

-99

4

3 028

15 988

0

15 988

8 103

8 103

Toteutetut osakeoptiot
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

15

Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä

0

0

0

0

0

0

8 103

35

-21

13

0

13

35

8 082

8 116

0

8 116

-6 221

-6 221

0

-6 221

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Omien osakkeiden hankinta

Oma pääoma 31.12.2018

0

-670

195

0

195

663

0

663

0

0

0

663

0

-670

0

-6 026

-6 033

0

-6 033

5 315

0

0

7 824

580

-769

38

5 083

18 071

0

18 071

Toteutetut osakeoptiot
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

-670
195

-670

Muut suorat kirjaukset voittovaroihin
663

HALLITUKSEN

KONSERNIN

EMOYHTIÖN

TILINTARKASTUSKERTOMUS

SELVITYS HALLINTO- JA

TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS

JA ALLEKIRJOITUKSET

OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

14

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Konsernin rahavirtalaskelma
TEUR
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

TEUR

LIITE

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

0

0

Tytäryrityksen myynnit ja ostot vähennettynä
myyntihetken rahavaroilla

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

LIITE

Tilikauden voitto

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

8 103

6 850

Oikaisut:

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

11

-393

-223

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

13

-1 413

-593

-1 807

-816

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

0

0

Investointien nettorahavirta

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

23

789

2 286

Korkokulut ja muut rahoituskulut

8

91

227

Korko- ja muut rahoitustuotot

8

-121

-397

Verot

9

2 132

1 441

Käyttöpääoman muutokset:

TEUR
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

20

Lainojen takaisinmaksut

20

-17

-150

Maksetut osingot ja pääomanpalautukset

18

-6 221

-5 930

Osakkeiden merkintä optioilla

18

644

0

Myynti- ja muiden saamisten muutos

16

-536

-162

Vaihto-omaisuuden muutos

15

509

229

Osto- ja muiden velkojen muutos

22

860

92

0

11

833

170

Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen ja luotollisten tilien nettomuutos

Muut erät
Käyttöpääoman muutos yhteensä
Maksetut korot

8

-57

-44

Saadut korot

8

0

2

Maksetut verot

9

-1 354

-2 664

10 416

7 870

Liiketoiminnan nettorahavirta

LIITE

Lainojen nostot

Omien osakkeiden hankkiminen

Rahavarat tilikauden alussa

0
-6 080

2 307

974

17

7 954

7 077

118

-97

17

10 378

7 954

Valuuttakurssien vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

-709
-6 303
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Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot
31.12.2018

Yrityksen perustiedot			
Revenio-konserni on kansainvälisillä markkinoilla toimiva suomalainen terveysteknologiakonserni, jonka maailmanlaajuinen menestys
perustuu vahvasti patentoituun silmänpaineen mittausteknologiaan.
Revenio-konserniin kuuluvat Icare Finland Oy, Revenio Research Oy
sekä Oscare Medical Oy. Revenio-konserni suunnittelee, valmistaa ja

Laatimisperusta					

Uusi standardi IFRS 9 (1.1.2018) sisältää uudistetun ohjeistuksen
rahoitusvarojen luokitteluun ja arvostamiseen sekä uuden, odotettuihin luottotappioihin perustuvan mallin rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin ja uudet yleisen suojauslaskennan vaatimukset.

Konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen

IFRS 9 sisältää laajennetut liitetieto ja esitysvaatimukset. Konserni ei

kansainvälisten

Financial

sovella standardia takautuvasti. Tästä seuraa, että vertailutiedot esite-

Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on nouda-

tään ja ne on määritetty edelleen konsernin aiemman laskentaperi-

tettu 31.12.2018 voimassaolevia IAS ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja

aatteen mukaisesti. IFRS 9 käyttöönoton vaikutus näkyy odotettavissa

IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan

olevien luottotappioiden mallin soveltamisessa. Konserni käyttää

Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n

yksinkertaistettua mallia sillä myyntisaamiset eivät sisällä merkittävää

asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti

rahoituskomponenttia. Odotettavissa oleva luottotappio määrite-

EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja

tään historiallisiin luottotappiomääriin perustuen ottaen huomioon

tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten,

saamiskohtaisia arviointeja. IFRS 9 soveltamisesta aiheutui vähäinen

IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito -ja yhteisölainsäädännön

kasvu arvonalentumiskirjaukseen.

tilinpäätösstandardien

(International

vaatimusten mukaiset.

Uusi standardi IFRS 15 (1.1.2018) sisältää ohjeistuksen asiakassopi-

myy pääliiketoimintanaan silmänpaineen ja luuntiheyden mittaami-

IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen edellyttää tiet-

musten perusteella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja korvaa

sessa käytettäviä lääketieteellisiä instrumentteja. Revenio-konsernin

tyjen keskeisten kirjanpidollisten arvioiden käyttöä. Lisäksi se edellyttää

nykyiset standardit IAS 18 ja IAS 11. Revenio-konsernin asiakasso-

liiketoiminnot muodostavat yhden raportoitavan liiketoiminta-

johdolta harkintaa, kun tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovelletaan.

pimuksiin sisältyy tyypillisesti yksi suoritevelvoite, joka täytetään

alueen. Yhtiöllä on Suomen lisäksi toimintaa myös Yhdysvalloissa,

Näitä on kuvattu myöhemmin kohdassa "keskeiset harkintaan perus-

luovuttamalla asiakkaalle määräysvalta toimitettaviin tuotteisiin tiet-

missä sillä on tytäryhtiö.

tuvat ratkaisut tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa”.

tynä ajankohtana. Revenio-konserni harjoittaa liiketoimintaa, jossa

Revenio Group Oyj (1700625-7) on Revenio-konsernin emoyhtiö. Se

Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina, joka on konsernin

on suomalainen, vuoden 2001 lokakuusta Nasdaq Helsingissä notee-

emoyhtiön ja kaikkien tytäryhtiöiden toiminta- ja esittämisvaluutta

rattu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiön rekiste-

lukuunottamatta Icare USA Inc. yhtiötä, jonka toimintavaluutta on

röity osoite on Äyritie 22, 01510 VANTAA.

Yhdysvaltain dollari.		

Konsernitilinpäätöksen luvut on esitetty tuhansina euroina.
Revenio Group Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi kokouksessaan 13.2.2019. Suomen osakeyhtiölain mukaan
osakkeenomistajilla on oikeus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on
myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta.
Jäljennös

konsernitilinpäätöksestä

on

saatavissa

konsernin

emoyhtiön pääkonttorista tai yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:
www.reveniogroup.fi.

suoritevelvoite täytetään kaikissa tapauksissa tiettynä ajankohtana
eikä tähän liity muutosta aiempaan tuloutuskäytäntöön nähden,
jossa suoritevelvoitteen täyttämisen kriteerinä oli riskien ja hyötyjen
siirtyminen, joka on myös eräs keskeinen indikaatio määräysvallan
siirtämisestä asiakkaalle. Revenio-konsernin asiakassopimuksissa

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien ja
IFRIC-tulkintojen soveltaminen

transaktiohinnan määrittämiseen ei liity muuttuvia vastikkeita eikä
sopimuksiin sisälly merkittäviä rahoituskomponentteja ja transaktiohinta kohdistuu yhdelle suoritevelvoitteelle. Yllä mainittujen seikkojen

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaat-

johdosta Revenio-konsernissa ei aiheudu euromääräisiä vaikutuksia

teita kuin vuonna 2017, lukuun ottamatta seuraavia uusia standardeja,

IFRS 15 standardin käyttöönotosta. IFRS 15 standardi edellyttää asia-

tulkintoja ja muutoksia olemassa oleviin standardeihin, joita konserni

kassopimuksen saamisesta aiheutuvien lisämenojen ja asiakassopi-

on soveltanut 1.1.2018 alkaen.

muksen täyttämisestä aiheutuvien menojen kirjaamista taseeseen.

Konserni on ottanut käyttöön muutokset IAS 40 Sijoituskiinteistöt
-standardiin sekä IFRS 2 muutokset osakeperusteisesti maksettavien
liiketoimien luokitteluun ja arvostamiseen. Muutoksilla ei ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
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Revenio-konsernissa eräillä markkina-alueilla asiakassopimuksen

liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot sekä

saamiseen liittyy ulkoisia palkkioita, jotka ovat tällaisia asiakasso-

sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

pimuksen saamisesta aiheutuvia lisämenoja. Revenio-konsernissa

Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että

suoritevelvoite täytetään tiettynä ajankohtana, jolloin asiakassopi-

tappio johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voiton tai tappion jakau-

Ulkomaisen konserniyrityksen erillisten tuloslaskelmien tuotto- ja

muksen saamisesta aiheutuvat lisämenot kirjataan kuluksi. Revenio-

tuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille

kuluerät on muunnettu euroiksi toteutumispäivien kursseihin ja

konsernin asiakassopimuksiin ei liity aktivoitavia asiakassopimuksen

esitetään erillisessä tuloslaskelmassa. Laajan tuloksen jakautuminen

taseet raportointikuukauden päättymispäivän kursseja käyttäen.

täyttämisestä aiheutuvia menoja. IFRS 15 standardin edellyttämät

emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään

Tilikauden tuloksen ja laajan tuloksen muuntaminen eri kursseilla

liitetiedot tulevat lisäämään tilinpäätöksen liitetiedoissa myyntituo-

laajan tuloslaskelman yhteydessä. Laaja tulos kohdistetaan emoyri-

toisaalta tuloslaskelmassa ja laajassa tuloslaskelmassa ja toisaalta

toista asiakassopimuksista esitettäviä tietoja. Liitetietovaatimuksista

tyksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä

taseessa aiheuttaa omaan pääomaan kirjattavan muuntoeron, jonka

kaikki vaatimukset, jotka liittyvät myyntituottojen tulouttamiseen

johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi

vaikutus kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kertyneet muuntoerot

ajan kuluessa ja ja asiakassopimuksen täyttämisestä aiheutuvien

negatiivinen. Määräysvallatomille omistajille kuuluva osuus omasta

ovat tulosvaikutteisia yritysmyyntitilanteessa.

menojen käsittelystä eivät ole Revenio-konsernille relevantteja. IFRS

pääomasta esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana.

15 standardin siirtymään liittyvistä siirtymävaihtoehdoista on valittu
standardin takautuva soveltaminen, koska euromääräisiä vaikutuksia
standardin käyttöönotosta ei ole todettu.

ei liity liikearvoa tai kirjanpitoarvojen käypään arvoon oikaisuja ja

jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, käsitellään omaa

niistä johtuvia omaisuuseriä jotka olisi muunnettava euroiksi rapor-

pääomaa koskevina liiketoimina. Vaiheittain toteutuvan hankinnan

tointikuukauden päättymispäivän kursseja käyttäen.

Tytäryritykset
Tytäryrityksiä ovat kaikki sellaiset yritykset (strukturoidut yhteisöt

menettäessä määräysvallan tytäryrityksessä arvostetaan jäljelle jäävä

mukaan luettuina), joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on

sijoitus määräysvallan menettämispäivän käypään arvoon ja tästä

määräysvalta yrityksessä, jos se olemalla osallisena siinä altistuu sen

syntyvä erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.

tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Konsernin

se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yritystä koskevaa
valtaansa. Tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä päivästä lukien, jona konserni saa niihin määräysvallan. Yhdistely lopetetaan, kun määräysvalta lakkaa.
Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan
kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määrään, joka
vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta
hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta.
Arvostamisperiaate määritellään erikseen kullekin yrityshankinnalle.

tulot siinä rahamäärässä, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu
kirjataan, kun asiakas saa määräysvallan tavaraan tai palveluun (suori-

olleiden säännösten mukaisesti.

tevelvoite). Suoritevelvoitteella tarkoitetaan tavaraa tai palvelua, josta
asiakas voi hyötyä erikseen. Suoritevelvoite on yksittäinen mittari tai

Ulkomaanmääräisten erien muuntaminen
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu konsernin
toimintavaluutan (euro) määräisinä käyttäen tapahtumapäivänä
vallitsevaa kurssia. Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on
muutettu euromääräisiksi raportointikauden päättymispäivän kursseja käyttäen.

kohdassa "Liikearvo".

muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot on käsitelty tulosvaikuttei-

siihen saakka kunnes määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset

Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut
asiakkaalle luvattuja tavaroita ja palveluja vastaan. Tuotot myynnistä

Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien

alkaen kun konserni on saanut määräysvallan, ja luovutetut yritykset

Tuloutusperiaatteet

Ennen 1.1.2010 tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa

Tytäryhtiöiden hankinnasta syntyneen liikearvon käsittelyä kuvataan

Hankitut yritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä

Ulkomaisen konserniyrityksen ollessa itse perustettu sen hankintaan

Emoyrityksen tytäryrityksessä olevan omistusosuuden muutokset,

yhteydessä aiempi omistusosuus arvostetaan käypään arvoon ja

muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja

Ulkomaisten konserniyritysten
tilinpäätösten muuntaminen

sesti. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin
liikevoiton yläpuolelle. Rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot esitetään

huoltopalvelu. Pääsääntöisesti määräysvalta siirtyy asiakkaalle sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Konsernin liikevaihdosta yli 99 % muodostuu silmänpainemittareiden sekä antureiden
myynnistä.

Julkiset avustukset
Syntyneiden menojen korvauksiksi saadut julkiset avustukset on
kirjattu muihin liiketoiminnan tuottoihin. Julkiset avustukset tuloutetaan samalla kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään
kuluksi.

rahoitustuotoissa ja -kuluissa.
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Liiketulos

Lisäksi Reveniolla on rajattua henkilöstöä koskeva yksilöllinen lisäelä-

Liiketulos muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut

järjestelyt on järjestetty ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä.

kejärjestely. Vakuutettu vanhuuseläke on 63 vuotta. Nämä lisäeläke-

tuotot, vähennetään aineiden ja tavaroiden käyttö oikaistuina varastojen muutoksella, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liiketuloksen alapuolella. Kurssierot sisältyvät liiketulokseen, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä, muuten ne on
kirjattu rahoituseriin.

Osakeperusteiset maksut

Vuokrasopimukset
Konserni vuokralleottajana
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät

Konsernilla on optio-ohjelma kannustinjärjestelynä, jossa osakkeita
voi merkitä ohjelmassa määritetyllä hinnalla. Järjestelyssä myönnettävät etuudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti ajan kulumisen

vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Näiden
perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa.
Konserni ei toimi vuokralleantajana ulkopuolisiin tahoihin nähden.

mukaan myöntämishetken jälkeen osakkeiden merkintäajan alka-

Tutkimus- ja kehittämismenot

miseen asti. Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu

Tutkimusmenot merkitään kuluiksi tulosvaikutteisesti. Uusien tai

käypään arvoon. Järjestelyn tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa

kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta johtuvat kehittämismenot

työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Myönnetyt optiot ovat

aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien kun

oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Kun optio-oikeuksia käyte-

tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupalli-

tään, kirjataan osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset

sesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaavaa taloudellista hyötyä.

omaan pääomaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

optiojärjestelyn Black-Scholes -optiohinnoittelumallilla laskettuun

Aktivoidut kehittämismenot sisältävät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi
sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin.

Konsernilla on lisäksi pitkän aikavälin osakepohjainen palkkiojärjestelmä, jossa käynnistettiin ansaintavuosia 2018–2020 koskeva ohjelma.
Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoiteja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Hyödykkeestä kirjataan poistoja siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan
vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot
arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettynä. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vaikutusaika on keskimäärin 10 vuotta,
jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluiksi.

Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille merkitään velaksi konsernitaseeseen sillä tilikaudella, jonka aikana osingot hyväksytään
yhtiökokouksessa.

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikaudella verotettavaan
tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Tilikauden
verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan konserniyhtiöiden
verotettavasta tulosta voimassaolevan verokannan perusteella.
Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla.

Lisäksi konsernin toimitusjohtajalla on rajoitettu osakepalkkiojärjes-

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoar-

telmä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa

vojen ja verotuksellisten arvojen välillä. Laskennallista verovelkaa ei

toimitusjohtaja ja täydentää hänen suoritusperusteista osakepalkki-

kuitenkaan kirjata, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkit-

ojärjestelmäänsä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu

tävä omaisuuserä tai velka, eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdis-

ainoastaan yhtiön toimitusjohtaja ja se koostuu yhdestä kolmen

täminen eikä tällaisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta

vuoden rajoitusjaksosta.

kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteu-

Osakepalkkiojärjestelmässä myönnettävät etuudet kirjataan kuluksi

Työsuhde-etuudet

Osingonjako

tuloslaskelmaan tasaisesti ajan kulumisen mukaan maksuhetkeen
saakka.

tumisajankohtana.

Verotuksessa

vähennyskelvottomasta

liikear-

vosta ei kirjata laskennallista veroa eikä tytäryritysten jakamattomista voittovaroista kirjata laskennallista veroa siltä osin kuin ero ei
todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Eläkevelvoitteet

Merkittävimmät väliaikaiset erot eli laskennalliset verot syntyvät

Konsernin eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutus-

varaston sisäisistä katteista.

yhtiöissä. Konsernilla on vain maksupohjaisia eläkejärjestelyjä.
Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät menot kirjataan kuluksi

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kun on

sillä tilikaudella, johon maksusuoritus liittyy.

todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa jota
vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaisesti sitä osaa

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu alkuperäiseen

nettovarallisuuden kirjanpitoarvosta hankinta-ajankohtana.

hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla.

hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden hankitun yrityksen

Liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja vaan se testataan
vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos hyödykkeen hankintameno on määritettävissä luotettavasti ja jos on todennäköistä että
hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu
yrityksen hyväksi.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

varten liikearvo on kohdistettu konsernissa yhdelle rahavirtaa tuot-

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat hyödykkeille ovat seuraavat:

tavalle yksikölle. Liikearvo on kohdistettu niille rahavirtaa tuottaville

Muut aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaiku-

yksiköille, joiden konserni odottaa hyötyvän siitä liiketoimintojen

tusaika, merkitään taseeseen ja kirjataan tasapoistoina kuluksi talou-

yhdistämisestä, josta liikearvo syntyi. Liikearvo arvostetaan alkuperäi-

dellisen vaikutusajan kuluessa. 1.1.2004 jälkeisissä yrityshankinnoissa

seen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

aineettomat hyödykkeet on arvostettu käypiin arvoihin.

Riippumatta siitä, onko arvonalennuksesta viitteitä, kerrytettä-

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat hyödykkeillä ovat seuraavat:

Koneet ja kalusto

tasapoisto 3–5 v.

Kun käyttöomaisuushyödykkeen osaa käsitellään erillisenä hyödykkeenä, osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoon vain, jos on todennäköistä että
hyödykkeeseen liittyvä vastaava taloudellinen hyöty koituu konsernin
hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti kun
ne ovat toteutuneet.

vissä oleva rahamäärä arvioidaan vuosittain liikearvon osalta.
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähen-

vähintään jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvaamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.
Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla nettoluovutustuottoa kirjanpitoarvoon, ja ne sisällytetään liiketoiminnan muihin

tasapoisto 10 v.

nettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käypä arvo.

Atk-ohjelmistot

Käyvällä arvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa

Aktivoidut tuotekehitysmenot

tasapoisto 3–7 v.
tasapoisto 3–10 v.

tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvaa markkinoiden näke-

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan

Patentit ja tuotemerkit

mystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä.
Arvonalentumistappio

kirjataan,

kun

omaisuuserän

kirjanpito-

arvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä.
Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan.

Konsernilla ei ole aineettomia hyödykkeitä, joilla olisi rajoittamaton
taloudellinen vaikutusaika.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
arvonalentumiset
Yhtiön johto arvioi jatkuvasti, onko olemassa viitteitä siitä että

Käyvän arvon määrittäminen perustuu arvioihin tulevista rahavir-

jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvi-

roista. Rahavirtoihin vaikuttavat eniten diskonttokorot, päätösarvot

oidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä.

sekä saatavien ja maksettavien rahavirtojen arvioinnissa käytetyt olet-

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo

tamukset ja arviot. Johto määrittää diskonttokoron WACC (Weighted

vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi

Average Cost of Capital) -menetelmän perusteella. Vaikka johdon

käyttöarvo.

arvion mukaan tehdyt olettamukset on tehty huomattavaa varovai-

rästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioi-

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin

suutta noudattaen, tehdyt arviot voivat poiketa olennaisesti tulevai-

tuja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa.

osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta

suudessa toteutuvista arvoista. Diskontatut rahavirrat lasketaan raha-

hankinta-ajankohtana.

virtaa tuottavien yksiköiden tasolla.

tuottoihin tai -kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo

Ennen

1.1.2004

hankituissa

yrityksissä

Käyttöarvolla

tarkoitetaan
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Diskonttauskorkona

käytetään

WACC-menetelmällä

(Weighted

Average Cost of Capital) määriteltyä korkoa ennen veroja. Korkoon
WACC-menetelmässä vaikuttavia tekijöitä riskitön korkotaso, vieraan
pääoman kustannus, osakemarkkinoiden riskipreemio, beta-kerroin
ja toimialan pääomarakenne.

JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETTAVAT
RAHOITUSVARAT

Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvaroja pidetään

Käypään

hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka tavoitteena on

ryhmän käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tai tappiot esite-

efektiivisen koron menetelmällä.
arvoon

tulosvaikutteisesti

kirjattavien

rahoitusvarojen

rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen

tään tuloslaskelman erässä liikevoittoon sisältyen sillä kaudella, jolla

kirjanpito-

keräämiseksi ja rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa

ne syntyvät. Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-

arvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä.

määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat

vista rahoitusvaroista merkitään tuloslaskelmaan muina tuottoina kun

Arvonalentumistappio

yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.

konsernille on syntynyt oikeus maksun saamiseen.

Arvonalentumistappio

kirjataan,
kirjataan

kun

omaisuuserän

tuloslaskelmaan.

Muista

omai-

suuseristä kuin liikearvosta kirjattu arvonalennustappio voidaan
myöhemmin peruuttaa, jos on tapahtunut muutos niissä arvioissa,
joita on käytetty määritettäessä kerrytettävissä oleva rahamäärää.
Peruutusta ei kuitenkaan tehdä enempää kuin mikä hyödykkeen
kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista.

KÄYPÄÄN ARVOON MUIDEN LAAJAN TULOKSEN ERIEN
KAUTTA ARVOSTETTAVAT RAHOITUSVARAT
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavia
rahoitusvaroja pidetään hallussa liiketoimintamallin mukaisesti, jonka

Yhtiön johdon keskeisinä pitämiä tekijöitä, jotka voivat johtaa arvon

tavoite saavutetaan keräämällä sopimukseen perustuvia rahavir-

alentumistestaukseen, ovat muun muassa omaisuuserän merkittä-

toja sekä myymällä rahoitusvaroja ja rahoitusvaroihin kuuluvan erän

västi heikompi tuotto suhteessa aikaisempaan tai odotettuun talou-

sopiusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista raha-

delliseen tulokseen, toimialan tai markkinatilanteen negatiiviset

virroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääoma-

muutokset tai niiden uhat ja merkittävät muutokset omaisuuserän

määrän koron maksua.

käyttötavassa tai liiketoiminnan kokonaisstrategiassa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti myöhemmin arvostettaviin rahoi-

Luokittelu

tusvaroihin luokitellaan ne rahoitusvarat joita ei arvosteta jaksotet-

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: jaksotet-

tuun hankintamenoon eikä käypään arvoon muiden laajan tulonsen

tuun hankintamenoon arvostettaviksi, käypään arvoon muiden laajan

erien kautta.

arvon muutokset sisällytetäään tuloslaskelmaan kohtaan "muut liiketoiminnan voitot/-tappiot netto".
Efektiivisen koron menetelmällä laskettu korko myytävissä olevista
arvopapereista kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. Myytävissä
olevista oman pääoman ehtoisista instrumenteista saadut osingot
kirjataan tuloslaskelmaan muihin tuottoihin, kun konsernille on
syntynyt oikeus maksun saamiseen.

seihin. Jos rahoitusvaroihin kuuluvalle erälle ei ole toimivia markkinoita, käypä arvo määritetään arvostusmenetelmien perusteella.
Tällöin käytetään riippumattomien osapuolten välillä viimeaikoina
toteutuneita kauppoja, muiden olennaisilta osin samanlaisten instrumenttien käypia arvoja tai diskontattujen rahavirtojen nykyarvoa.
Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko olemassa objektiivista

tuloksen erien kautta arvostettaviksi tai käypään arvoon tulosvaikut-

näyttöä jonkin rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvon alentumisesta.

teisesti myöhemmin arvostettaviksi.

RAHOITUSVARAT – KIRJAAMINEN JA ARVOSTAMINEN

Rahoitusvarat luokitellaan ja arvostetaan kun ne kirjataan ensim-

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavien varojen odotettavissa

mäisen kerran taseeseen. Luokittelu tehdään yhteisön rahoitusva-

olevat luottotappiot kirjataan ennakoivasti arvioimalla luottoriskiä

rojen hallinnoinnin liiketoimintamallin ja rahoitusvaroihin kuuluvan

maantieteellisesti ja asiakaskuntakohtaisesti.

erän sopimukseen perustuvien rahavirtaominaisuuksien perusteella.

tehdään arvonalennus, omaan pääomaan kirjatut kertyneet käyvän

Noteerattujen sijoitusten arvot perustuvat sen hetkisiin ostokurs-

KÄYPÄÄN ARVOON TULOSVAIKUTTEISESTI MYÖHEMMIN
ARVOSTETTAVAT RAHOITUSVARAT

Rahoitusvarat

Kun myytävissä oleviksi luokitellut arvopaperit myydään tai niistä

Jos kysymyksessä ovat myytävissä oleviksi luokitellut oman pääoman
ehtoiset arvopaperit, katsotaan käyvän arvon merkittävän tai pitkittyneen alenemisen alle hankintamenon olevan merkki arvon alentumisesta. Tällöin kertynyt tappio, joka määritetään hankintamenon
ja sen hetkisen käyvän arvon erotuksena vähennettynä kyseisestä

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivän

erästä aiemmin kirjatuilla arvonalentumistappioilla, siirretään omasta

perusteella. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoi-

pääomasta tuloslaskelmaan. Tuloslaskelmaan merkittyjä arvon-

tuksen rahavirtoihin ovat lakanneet tai siirretty toiselle osapuolelle ja

alentumistappioita oman pääoman ehtoisista instrumenteista ei

konserni on siirtänyt omistukseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta

myöhemmin peruta tuloslaskelman kautta.

osin. Myytävissä olevat sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat arvostetaan myöhemmin käypään arvoon.
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Myyntisaamiset

Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta kun siihen liittyvät sopimuspe-

Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon alkuperäisen laskutuksen määräi-

tyvät lyhytaikaisissa veloissa esitettäviin lainoihin. Kaikki rahoitusva-

sinä vähennettynä arvonalentumistappiolla. Arvonalentumistappio

rojen ja -velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 24.

rusteiset velvoitteet ovat lakanneet. Tarvittaessa luotolliset tilit sisäl-

kirjataan, kun on olemassa näyttöä siitä, että yhtiö ei pysty keräämään
saamisiaan alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Arvonalentumistappion
määrä on saamisten kirjanpitoarvon ja niistä kerrytettävissä olevan
rahamäärän erotus, ja se vastaa odotettavissa olevien rahavirtojen
nykyarvoa. Näyttönä pidetään säännönmukaisesti saamisen erääntymistä yli 180 päivän ikäiseksi silloin kun saatavalla ei ole luottovakuutuksen tai muun järjestelyn kautta saatua turvaavaa vakuutta. Myös
180 päivää varhemmin saatu ulkopuolinen näyttö saamiseen liittyvästä
riskistä johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen. Tälläisia tekijöitä

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia

Oma pääoma

arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvi-

Ulkona olevat kantaosakkeet esitetään osakepääomana. Menot, jotka
liittyvät oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeellelaskuun,
esitetään oman pääoman vähennyseränä. Revenio Group Oyj:n takaisin
hankkimat omat osakkeet on esitetty oman pääoman vähennyseränä.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää muut oman

yrityssaneeraus- tai konkurssimenettely. Arvonalentumistappio kirja-

pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin

taan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin.

kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.

olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista likvideistä sijoi-

oista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Alla on esitetty keskeisimmät tilinpäätöksen osa-alueet, joissa johto on joutunut käyttämään
harkintaa ja arvioihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä.
Hankituissa liiketoiminnoissa aineettomien hyödykkeiden käyvän

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

voivat olla esimerkiksi velallisen huomattavat taloudelliset vaikeudet,

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa

Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita
sovellettaessa

arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista.
Aineettomien hyödykkeiden asiakassopimusten pituuksissa ja niiden
tuottamissa tulevaisuuden rahavirroissa joudutaan tekemään arvioita ja
ennusteita. Liikearvo testataan konsernissa vuosittain sekä arvioidaan
viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät

Arvonmuutosrahasto

on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Nämä laskelmat

tuksista, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi kuukausi

Arvonmuutosrahastoon kirjataan hankittujen toimintojen maksuna

edellyttävät arvioiden käyttämistä liiketoiminnan kannattavuudesta ja

hankinta-ajankohdasta lähtien.

suunnattujen osakeantien käyvän arvon ja merkintähinnan ero.

kaikista siihen vaikuttavista tekijöistä. Rajallisen taloudellisen vaikutus-

Rahoitusvelat

Vaihto-omaisuus

Konsernin lainat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon efek-

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiar-

tiivisen koron menetelmää käyttäen myöhemmin arvostettaviksi.

voon sen mukaan kumpi näistä on alhaisempi. Hankintameno määri-

Lainat kirjataan hankintahetkellä käypään arvoon transaktiokustan-

tetään FIFO-menetelmällä. Nettorealisointiarvo tarkoittaa tavan-

nuksilla vähenenttynä. Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikai-

omaisessa liiketoiminnassa toteutuvaa arvioitua myyntihintaa josta

siin velkoihin. Rahoitusvelat luokitellaan lyhytaikaisiksi, ellei konser-

on vähennetty muuttuvat myyntikulut. Valmiiden ja keskeneräisten

nilla ole ehdotonta oikeutta siirtää maksua vähintään 12 kuukauden

tuotteiden hankintameno muodostuu välittömistä muuttuvista

Yhtiön johto perustaa ennusteensa strategian, tulevien vuosien

päähän tilinpäätöspäivästä.

menoista kuten raaka-aineista, välittömistä työsuoritus- ja muista

toiminta- ja taloussuunnitelmien ja ennusteiden lisäksi arvioon toimi-

menoista sekä osuudesta valmistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleis-

alan kysyntään vaikuttavista makro- ja mikrotaloudellisista tekijöistä.

menoista normaalilla toiminta-asteella.

Käytetyt arviot heijastavat toteutunutta kehitystä ja ovat johdonmu-

ajan omaavien aineettomien hyödykkeiden osalta arvioidaan vuosittain,

Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot kirjataan transaktiomenoiksi siihen määrään asti kuin on todennäköistä että koko lainasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan. Tällöin palkkio merkitään
taseeseen kunnes laina nostetaan. Lainan noston yhteydessä lainasi-

onko arvonalentumisesta olemassa viitteitä. Jos viitteitä on havaittavissa, testataan aineettomat hyödykkeet arvonalentumistestauksella.
Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät
on määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina. Nämä laskelmat
edellyttävät arvioiden käyttämistä. Lisätietoa liikearvon ja aineettomien
hyödykkeiden arvonalentumistestauksista on esitetty liitetiedossa 12.

kaisia suhteessa ulkoiseen informaatioon.

Varaukset
Myöhemmin sovellettavat uudet ja uudistetut
standardit ja tulkinnat

toumuksiin liittyvä järjestelypalkkio merkitään osaksi transaktiokuluja.

Varauksina on taseessa esitetty aikaisempiin tapahtumiin liittyviä

Siltä osin kun on todennäköistä että lainasitomusta ei tulla nostamaan,

todennäköisiä vastaisia velvoitteita, joiden suuruus on arvioitavissa

järjestelypalkkio katsotaan ennakkomaksuksi maksuvalmiuteen liitty-

luotettavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadit-

IASB:n julkaisemilla muilla kuin alla kuvatauilla uusilla IFRS-standardeilla

västä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen ajanjaksolle.

tavien menojen nykyarvoon.

tai muutoksilla olemassa oleviin standardeihin ei arvioida olevan vaikutusta yhtiön tilinpäätökseen.
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IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019). IFRS 16 julkaistiin
tammikuussa 2016. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset

Konsernin rahoitusveloista kaikki on kiinteäkorkoisia. Viitekorkojen

Rahoitusriskien osa-alueet

nousu yhdellä prosenttiyksiköllä ei nostaisi 31.12.2018 korollisen vieraan

tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia

Yhtiö voi altistua toiminnassaan useille rahoitusriskeille, mukaanlu-

pääoman korkokuluja vuositasolla. Yhtiöllä ei ole korkosijoituksia tai

ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin

kien valuuttakurssien, korkojen ja osakemarkkinoiden muutosten

-johdannaisia joihin sovellettaisiin rahavirran suojauslaskentaa.

mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödy-

vaikutukset. Rahoitusriskien hallinnankeskeinen tavoite on tunnistaa

kettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikke-

konsernin kannalta relevantit rahoitusmarkkinoiden riskit ja pyrkiä

uksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat

minimoimaan rahoitusmarkkinoilla tapahtuvien muutosten haitalliset

vuokrasopimukset. Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpitokäsitte-

vaikutukset konsernin tulokseen.

lyyn ei tule merkittäviä muutoksia.
Alustavan arvion mukaan, suurin osa konsernin ulkopuolisista
Vastuut, joita ei kirjata taseeseen, sisältävät lyhytaikaisia tai vähäarvoisia vuokrasopimuksia. IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä avaavaan
taseeseen kirjataan käyttöomaisuuserä sekä tätä vastaavan leasingvelka. Tuloslaskelmalla IFRS 16 mukaan taseeseen kirjattaviin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu leasingvelkaan liittyvällä
korkokululla sekä käyttöomaisuuserän poistolla. Tämän muutoksen
seurauksena raportoitu liikevoitto, EBITDA sekä nettorahoituskulu
kasvavat. IFRS 16 -standardi otetaan käyttöön siten, että siirtymän
vaikutus kirjataan 1.1.2019 eikä vertailuvuosia oikaista.

Rahoitusriskien hallinta

Yhtiön

merkittävä

asiakkaalle harkitaan luoton myöntämistä. Luottolimiittiä ja luotolla
vientimarkkina

terveydenhoitosegmentissä

on Yhdysvallat, jossa yhtiöllä on tytäryhtiö ja jota kautta myynti
Yhdysvaltain markkinoille tapahtuu. Toimintavaluuttana on tällöin

tuksen kanssa. Hallitus määrittelee yhtiön rahoituksen päälinjaukset
ja rahoitusriskien yleiset hallintaperiaatteet sekä antaa tarvittaessa
toimintaohjeet koskien mahdollisia erityisalueita kuten likviditeettiriskiä, korkoriskiä, luottoriskiä sekä ylimääräisten likvidien varojen
sijoittamista. Yhtiön hallitus käsittelee kokouksissaan konsernin taloudelliseen tilanteeseen ja rahoitusasemaa n liittyvät asiat.
Yhtiön strategian mukaisesti yhtiö voi tavoitella kasvua yritys- ja
liiketoimintakaupoin. Näiden toteuttaminen voi edellyttää vieraan
pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Vieraan pääoman

myymistä arvioidaan uudelleen mikäli asiakkaan ostovolyymi muuttuu
tai mikäli luottovakuutusyhtiö muuttaa myöntämäänsä limiittiä asiakkaan luottokelpoisuudessa tapahtuneen muutoksen johdosta.

Yhdysvaltain dollari. Yhdysvaltoihin tapahtuvassa myynnissä ja paikal-

Mikään yksittäinen asiakas tai tai asiakasryhmä ei konsernin luottoriskin

lishankinnoissa altistututaan euron ja dollarin välisten kurssivaihte-

kannalta muodosta merkittävää luottoriskikeskittymää. Tilikauden aikana

luiden riskille. Yhtiön USD-määräiset rahavarat tilinpäätöshetkellä

tulosvaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden ja luottotappiovarausten

olivat 888 tuhatta dollaria. Mikäli euro vahvistuisi dollariin nähden 10

määrä on ollut yhteensä 47 500,12 euroa (39 195,16 euroa). Luottoriskin

prosentilla, olisi sillä 77 tuhatta euroa tilinpäätöshetken rahavaroja

teoreettinen enimmäismäärä tilinpäätöspäivänä vastaa myyntisaamisten

heikentävä vaikutus.

kirjanpitoarvoa. Myyntisaamisten ikäjakaumaa on kuvattu liitetiedossa 16.

dollareissa. Valuuttariskin kantaa Icare Finland Oy, koska konsernin

Rahoitusriskien hallinnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja yhdessä halli-

menettelyille. Uusia asiakkuuksia perustettaessa tehdään luottokelpoisuuden tarkistaminen luottovakuutuslimiittiä hakemalla jos

(I) VALUUTTARISKI

Laskutus Icare Finland Oy:n ja Icare Inc:n välillä tapahtuu Yhdysvaltain

Rahoitusriskit ja riskienhallintaprosessi

Konsernin luottomyynnin ohjeistuksessa määritellään tuotteiden
luotolla myymisen edellytykset sekä vaatimukset luotonhallinnan

Keskeisimmät osa-alueet rahoitusriskien hallinnassa ovat:

vuokravastuista kirjataan IFRS 16 käyttöönoton myötä taseeseen.

(III) LUOTTORISKI

(IV) LIKVIDITEETTIRISKI

sisäisillä liiketapahtumilla ei ole valuuttasuojauksia. Konsernin koko-

Merkittävin likvidien rahavarojen riittävyyteen vaikuttava tekijä lyhyellä

naisliikevaihdosta n. 48,6 % tulee Yhdysvaltain dollarimääräisestä

aikavälillä on liiketoiminnan kannattavuus. Näin ollen liiketoiminnan

myynnistä. Icare Inc:n dollarimääräisten myyntisaamisten määrä

rahavirran kehittymiseen vaikuttavat johdon kannattavuudenhallinta-

tilinpäätöshetkellä 1 386 tuhatta dollaria. Icare Inc:n pankkitilillä oli

toimenpiteiden lisäksi myös liiketoiminnan riskit ja sellaiset ulkoiset

tilinpäätöshetkellä 872 tuhatta dollaria. Konsernin USD -määräisellä

riskitekijät, kuten yleinen taloudellinen kehitys, rahoitusmarkkina-

valuuttatilillä oli tilinpäätöshetkellä saldoa 15 tuhatta dollaria.

olosuhteet ja muut makrotaloudelliset kysyntätekijät, joihin yhtiön
johdolla ei ole vaikutusmahdollisuuksia.

(II) KORKORISKI

Konsernin maksuvalmius säilyi vuonna 2018 hyvänä. Maksuvalmiuteen

Yhtiön taserakenteessa korkoriskiä liittyy rahoitusvelkoihin. Konsernin

vaikuttivat positiivisesti Terveysteknologia-segmentin tuloskehitys.

tulos ja liiketoiminnan rahavirta ovat olennaisilta osin riippumattomia

Rahavaroja alensi vuonna 2018 osingonjako. Konsernin rahavarat

markkinakorkojen vaihteluista.

31.12.2018 olivat 10 378 tuhatta euroa (7 954 tuhatta euroa). Yhtiössä

ehtoista rahoitusta voidaan käyttää myös muihin strategisiin ja opera-

Yhtiö arvioi aina uutta, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvää, rahoi-

tiivisiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Kaikkiin rahoitustarpeisiin,

tusta nostettaessa mahdollisen korkoriskiltä suojautumisen tarpeen

ennen muuta yritys- ja liiketoimintakauppojen rahoitukseen voidaan

huomioiden vieraan pääoman määrä, suojautumisen kustannukset

käyttää myös oman pääoman ehtoista rahoitusta.

ja odotettu korkotason kehitys rahoituksen voimassaoloaikana.

seurataan ja arvioidaan jatkuvasti liiketoiminnan tarvitseman rahoituksen määrää jotta konsernilla olisi riittävä likviditeetti toimintansa
rahoittamiseksi. Yhtiön hallitus seuraa konsernin likviditeetin toteutunutta ja ennustettua kehittymistä kuukausittain sekä päättää mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä.
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Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen

Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä seuraavat korolliset rahoitusvelat:

malla normaalit toimintaedellytykset liiketoiminnalle ja kasvattaa

KÄYTTÖTARKOITUS

ALKUPERÄINEN
PÄÄOMA TEUR

JÄLJELLÄ OLEVA
PÄÄOMA TEUR

PERUSTAMISVUOSI

Tytäryhtiön TEKES-laina

502

324

2010–2013

RAHOITUSVELKA
Pankkilaina

pääomarakenteen avulla tukea konsernin liiketoimintaa varmistaomistaja-arvoa tavoitteena paras mahdollinen tuotto.
Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon ja osakeantien kautta. Konserni voi vaihdella ja mukauttaa osakkeenomistajille maksettujen osinkojen määrää tai uusien liikkeeseen lasketta-

Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.

vien osakkeiden lukumäärää tai päättää omaisuuserien myynneistä
velkojen vähentämiseksi.
Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan nettovelkaan-

31.12.2018
Ostovelat ja muut
korottomat velat

LIITE

ALLE 1 VUOSI

1–2 VUOTTA

2–5 VUOTTA

YLI 5 VUOTTA

RAHAVIRTA
YHTEENSÄ

22

3 698

0

0

0

3 698

ja nettovelkaantumisaste -55,6 % (-47,6 %). Nettovelkaantumisastetta

-10.1 miljoonaa euroa (vuoden 2017 lopussa -7,6 miljoonaa euroa)
laskettaessa

Lainat rahoituslaitoksilta
pääoma

tumisasteella. Konsernin nettovelat olivat vuoden 2018 lopussa

20

korkomaksut

148

117

59

0

324

3

3

1

0

7

nettovelka

on

jaettu

oman

pääoman

1.1.–31.12.2018

31.12.2017
Ostovelat ja muut
korottomat velat

LIITE

ALLE 1 VUOSI

1–2 VUOTTA

2–5 VUOTTA

YLI 5 VUOTTA

RAHAVIRTA
YHTEENSÄ

22

2 714

0

0

0

2 714

Lainat rahoituslaitoksilta
pääoma

20

korkomaksut

17

207

117

0

341

4

5

2

0

11

määrällä.

Nettovelkoihin sisältyvät velat vähennettyinä saamisilla ja rahavaroilla.

Rahoitusvelat

1.1.–31.12.2017

324

341

Rahavarat

10 378

7 954

Nettovelat

-10 054

-7 613

Oma pääoma yhteensä

18 071

15 988

Nettovelkaantumisaste

-55,6 %

-47,6 %
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1) Toimintasegmentit

3) Hankitut liiketoiminnot

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka muodostuu konsernin itsenäisistä liiketoimintaa harjoit-

Konserni ei hankkinut uusia liiketoimintoja tilikaudella 2018.

tavista tytäryhtiöistä.

Konsernin raportoima segmentti on:
Revenio Terveysteknologia

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

(Icare Finland Oy, Oscare Medical Oy,
Icare USA Inc. ja Revenio Research Oy)

4) Liiketoiminnan muut tuotot
1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

Saadut korvaukset ja avustukset

201

218

Yhteensä

201

218

1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

-4 443

-3 555

-700

-526

-26

-149

-5 170

-4 231

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

43

36

6

5

49

41

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot
2018, TEUR

SUOMI

MUU EUROOPPA

MUUT

YHTEENSÄ

832

7 299

22 527

30 658

19 541

0

2 552

22 093

1 757

0

55

1 812

Liikevaihto
Varat
Investoinnit

5) Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Palkat
Eläkekulut – maksupohjaiset järjestelyt
Muut henkilösivukulut

2017, TEUR

SUOMI

MUU EUROOPPA

MUUT

YHTEENSÄ

801

5 720

20 271

26 791

16 573

0

2 470

19 043

783

0

33

816

Liikevaihto
Varat
Investoinnit

Yhteensä

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
TILIKAUDELLA KESKIMÄÄRIN
Revenio Terveysteknologia (Icare Finland Oy, Icare
USA Inc., Oscare Medical Oy ja Revenio Research Oy)
Hallinto (Revenio Group Oyj)
Yhteensä

2) Liikevaihto
2018
TEUR

2017
TEUR

Liikevaihto, tavarat

30 658

26 791

Yhteensä

30 658

26 791

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista, osakeomistuksista ja optio-oikeuksista esitetään liitetiedossa 26.
Lähipiiritapahtumat. Tiedot myönnetyistä optioista esitetään liitetiedossa 19. Osakeperusteiset maksut.
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6) Poistot ja arvonalentumiset

8) Rahoituskulut (netto)
1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

Poistot hyödykeryhmittäin

1.1.–31.12.2018,
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

-5

-3

0

-163

Muut rahoituskulut

-11

-19

Valuuttakurssivoitot

46

0

Korkokulut rahoituslainoista

Kehittämismenot

-125

-1 437

Aineettomat hyödykkeet

-113

-368

-238

-1 804

Poistot aineettomista hyödykkeistä yhteensä

Valuuttakurssitappiot

Muut rahoitustuotot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

0

356

30

170

1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

-1 478

-2 054

Yhteensä

Koneet ja kalusto

-307

-320

Poistot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä yhteensä

-307

-320

Tilikauden poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-545

-2 125

7) Liiketoiminnan muut kulut

9) Tuloverot

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

Vapaaehtoiset henkilösivukulut

-360

-369

Vuokrat

-373

-374

-36

-26

Muut toimitilakulut
IT- sekä kone- ja kalustokulut

-626

-385

Markkinointi- ja matkakulut

-2 030

-1 705

T&K-kulut

-1 066

-956

Hallintopalvelut

-2 568

-1 772

-48

-39

-7 107

-5 628

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

-45

-46

-5

-7

Muut liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

Aikaisempien tilikausien verot

-1

0

-653

613

-2 132

-1 441

Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutos
Tuloverot

Deloitte Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Todistukset ja lausunnot
Muut palvelut
Yhteensä

-7

0

-57

-53
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Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla 20 % (20 %) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

Tulos ennen veroja

10 235

8 290

Verot laskettuna emoyhtiön verokannalla

-2 047

-1 658

VEROKANNAN TÄSMÄYTYS

Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat
Verovapaat tulot
Vähennyskelvottomat kulut

1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

2 175

2 094

Hankintamenot 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana

476

113

Vähennykset tilikauden aikana

-57

-33

-48

44

86

Hankintamenot 31.12.

2 593

2 175

Kertyneet poistot 1.1.

-1 547

-1 274

-307

-302

-89

-36

0

-115

Syntyneet ja purkautuneet väliaikaiset erot laskennallisista
verosaamisista ja -veloista

24

-10

Verot aikaisemmilta tilikausilta

-1

0

-36

341

-2 132

-1 441

Verot tuloslaskelmassa

KONEET JA KALUSTO

-27

Yhtiöverokannan muutoksen vaikutus laskennallisen verosaamisen arvoon

Aikaisempien tilikausien verotukselliset tappiot, joista kirjattu
laskennallinen verosaaminen

11) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tilikauden poistot
Vähennykset tilikauden aikana

61

29

-1 794

-1 547

Kirjanpitoarvo 31.12.

800

627

Kirjanpitoarvo 1.1.

627

820

1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

Kertyneet poistot 31.12.

ENNAKKOMAKSUT JA
KESKENERÄISET HANKINNAT
Hankintamenot 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana

10) Osakekohtainen tulos

Vähennykset tilikauden aikana

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden voitto ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana.
1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

Tilikauden voitto (TEUR)

8 103

6 850

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (TEUR)

8 116

7 049

23 927 841

23 927 841

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)

0,34

0,29

Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR)

0,34

0,29

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden
aikana (omat osakkeet vähennetty), kpl

204

107

90

140

-176

-45

Hankintamenot 31.12.

117

204

Kirjanpitoarvo 31.12.

117

204

Kirjanpitoarvo 1.1.

204

107

Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla tilikauden voitto ulkona olevien osakkeiden
lukumäärän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana sisältäen osakeoptioiden laimennusvaikutuksen.
Osakeoptioilla 150.000 kpl (150.000 kpl) oli tilikauden loppuessa osakelaimennusvaikutusta 79 851
osakkeen verran.
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12) Liikearvo
1.1.–31.12.2018
TEUR

LIIKEARVO

1.1.–31.12.2017
TEUR

Hankintamenot 1.1.

1 191

1 191

Kirjanpitoarvo 1.1.

1 191

1 191

Hankintamenot 31.12.

1 191

1 191

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 191

1 191

Revenio Terveysteknologia

1 191

1 191

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 191

1 191

Liikearvon kirjanpitoarvojen jakaantuminen:

Johto on perustanut rahavirtaennusteensa strategian, viimeisimpien budjettien ja ennusteiden lisäksi
mm. arvioon viimeaikaisten suhdannemuutosten vaikutuksesta rahavirtayksiköiden kykyyn tuottaa
kassavirtaa sekä muuhun ulkoiseen informaatioon, jolla johdon arvion mukaan on tämä vaikutus.
Käytetyt oletukset ovat johdonmukaisia suhteessa toteutuneeseen kehitykseen, ja ovat johdon käsityksen mukaan maltillisia tulevien vuosien kasvu- ja kannattavuusnäkymien osalta.
Käyttöarvon laskennassa käytetyt diskonttauskorot ennen veroja on määritelty erikseen kullekin kassavirtaa tuottavalle yksikölle keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, Weighted Average
Cost of Capital) menetelmällä, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta ottaen
huomioon omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit. Icaren tapauksessa terminaaliarvon kasvuprosenttina
on käytetty 2 %:a ja WACC 8,79 %.

Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysi
Liikearvojen testauslaskelmilla suoritetun herkkyysanalyysin perusteella laskelmien keskeisissä erissä voi
lisäksi tapahtua seuraavia muutoksia ilman, että tarvetta alentaa olemassaolevia liikearvoja ilmenee:

Liikearvon arvonalentumistestaukset
Liikearvon testausta varten konserni on muodostanut tilikaudella 2018 yhden rahavirtaa tuottavan
yksikön, jolle konsernitaseen mukainen liikearvo on kohdistettu. Rahavirtaa tuottava yksikkö ja sille
kohdistettu liikearvo on seuraava:

RAHAVIRTAA TUOTTAVA YKSIKKÖ (CGU)

LIIKEARVO
TEUR

CGU1: Icare, Revenio Terveysteknologia-segmentti

1 191

Liikearvo 31.12.2018 yht.

1 191

RAHAVIRTAA TUOTTAVA
YKSIKKÖ (CGU)
CGU1: Icare

DISKONTTAUSKORON
NOUSU, %-YKS

ENNUSTEJAKSOLLA
KÄYTETYN YKSIKÖN
LIIKEVOITTOTASON
ALENEMINEN, %

411,1

99,1

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

Liikearvo on muodostunut yritysten hankinnan yhteydessä. Yhtiöiden jako rahavirtaa tuottaviin yksiköihin vastaa konsernin yhtiörakennetta.
Liikearvon kirjaamisperusteet on arvioitu erikseen kunkin yrityshankinnan yhteydessä. Icare Finland
Oy:n liikearvon kirjaamisperuste on sen kehittämä ja omistama silmänpaineen mittausteknologia ja
siihen perustuva tuotteiden vahva kilpailukyky ja markkinapotentiaali.
Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen.
Laskelmien pohjana olevat rahavirtaennusteet perustuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin, jotka
kattavat viiden vuoden ajanjakson.
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13) Aineettomat hyödykkeet

LASKENNALLISTEN VEROVELKOJEN ERITTELY 2018
1.1.–31.12.2018
TEUR

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1.1.–31.12.2017
TEUR

Hankintamenot 1.1.

4 188

5 209

Lisäykset tilikauden aikana

1 419

645

-3

-1 665

Hankintamenot 31.12.

5 604

4 188

Kertyneet poistot 1.1.

-1 203

-1 058

-243

-705

Vähennykset tilikauden aikana

Tilikauden poistot
Vähennykset tilikauden aikana

3

560

-1 442

-1 203

Kirjanpitoarvo 31.12.

4 161

2 986

Kirjanpitoarvo 1.1.

2 986

4 152

Kertyneet poistot 31.12.

1.1.2018
TEUR

KIRJATTU
TULOSLASKELMAAN
TEUR

31.12.2018
TEUR

Muut väliaikaiset erot

0

8

8

Yhteensä

0

8

8

1.1.2017
TEUR

KIRJATTU
TULOSLASKELMAAN
TEUR

31.12.2017
TEUR

Aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden arvostaminen käypään
arvoon liiketoimintojen yhdistämisissä

13

-13

0

Yhteensä

13

-13

0

LASKENNALLISTEN VEROVELKOJEN ERITTELY 2017

Laskennalliset verosaamiset ja -velat muodostuvat väliaikaisista eroista jotka ovat syntyneet pääosin
varaston sisäisistä katteista ja vahvistetuista tappioista. Konserni on korjannut lyhytaikaisista vaihtoomaisuseristä johtuvien laskennallsten verosaamisten luokittelua pitkäaikaisista lyhytaikaisiin saamisiin.

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

14) Laskennalliset verosaamiset ja -velat
1.1.2018
TEUR

KIRJATTU
TULOSLASKELMAAN
TEUR

31.12.2018
TEUR

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate

147

27

174

Vahvistetut tappiot

696

-696

0

32

24

56

875

-645

230

LASKENNALLISTEN VEROSAAMISTEN ERITTELY 2017

1.1.2017
TEUR

KIRJATTU
TULOSLASKELMAAN
TEUR

31.12.2017
TEUR

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate

291

-144

147

0

696

696

Yhteensä

Vahvistetut tappiot
Muut väliaikaiset erot
Yhteensä

31.12.2017

222

875

Laskennallinen nettoverosaaminen

LASKENNALLISTEN VEROSAAMISTEN ERITTELY 2018

Muut väliaikaiset erot

31.12.2018

22

10

32

314

561

875
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YHDYSVALLAT,
USD

15) Vaihto-omaisuus

ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT

< 30
PÄIVÄÄ

> 30
PÄIVÄÄ

> 60
PÄIVÄÄ

> 90
PÄIVÄÄ

0%

0%

0%

1%

5%

YHTEENSÄ

31.12.2018
TEUR

31.12.2017
TEUR

Aineet ja tarvikkeet

736

868

Keskeneräiset tuotteet/ennakkomaksut

343

472

Bruttomääräinen
kirjanpitoarvo

0

144

46

12

27

229

433

693

Koko voimassaoloajan ECL

0

0

0

0

1

1

1 512

2 033

Valmiit tuotteet
Yhteensä

Sairaalat ja julkisyhteisöt
ECL-kerroin

Muut
ECL-kerroin

16) Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

31.12.2018
TEUR

31.12.2017
TEUR

2 796

2 515

313

250

511

408

3 620

3 173

Myyntisaamisten ja muiden saamisten erien tasearvot ovat luottoriskin enimmäismäärä. Saamisiin ei
liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Konserni arvioi odottettavissa olevien luottotappioiden määrää
maantieteellisesti ja asiakaskuntakohtaisesti. Konserni ei sovella IFRS 9 -standardia takautuvasti.

0%

0%

0%

2%

4%

Bruttomääräinen
kirjanpitoarvo

0

657

246

78

212

1 193

Koko voimassaoloajan ECL

0

0

0

2

8

10

ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT

< 30
PÄIVÄÄ

> 30
PÄIVÄÄ

> 60
PÄIVÄÄ

> 90
PÄIVÄÄ

YHTEENSÄ

0%

1%

2%

3%

5%

1 273

326

1

0

0

1 601

0

3

0

0

0

3

MUUT MAAT,
EUR
ECL-kerroin
Bruttomääräinen
kirjanpitoarvo
Koko voimassaoloajan ECL

17) Rahavarat
31.12.2018
TEUR

31.12.2017
TEUR

Pankkitilit ja käteisvarat

10 378

7 954

Yhteensä

10 378

7 954
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18) Osakkeiden lukumäärän muutoksen vaikutukset omaan pääomaan
Seuraavassa on esitetty osakkaiden lukumäärän muutosten vaikutuksia omaan pääomaan tilikausien 2017 ja 2018 aikana.

1.1.2017

OSAKEPÄÄOMA
TEUR

YLIKURSSIRAHASTO
TEUR

SIJ. VAPAAN
OMAN PÄÄOMAN
RAHASTO, TEUR

OMAT
OSAKKEET

YHTEENSÄ
TEUR

7 979 406

5 315

2 439

4 707

-142

12 319

15

43

58

Yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet 31.5.2017
Ylikurssirahaston alentaminen
21.7.2017
31/12/2017

1.1.2018
Maksuton osakeanti 22.3.2018

Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:

OSAKKEIDEN
LKM

-2 439

2 439

0

7 979 406

5 315

0

7 161

-99

12 377

OSAKKEIDEN
LKM

OSAKEPÄÄOMA
TEUR

YLIKURSSIRAHASTO
TEUR

SIJ. VAPAAN
OMAN PÄÄOMAN
RAHASTO, TEUR

OMAT
OSAKKEET

YHTEENSÄ
TEUR

7 979 406

5 315

0

7 161

-99

12 377

15 958 812
9 687

80

80

Osakemerkintä A
optio-oikeuksilla 8.11.2018

50 856

419

419

17 715

146

146

Arvonmuutosrahasto

Hallitus ehdottaa 20.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
– osinkona jaetaan 0,28 euroa/osake, yhteensä 6 724 613,28 euroa
tilin päätöshetken osakemäärällä.
– loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet 3.5.2018

18

Yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet 8.11.2018–20.11.2018
31.12.2018

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) sisältää muut
oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan
siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä
osakepääomaan.

Arvonmuutosrahastoon kirjataan hankittujen toimintojen maksuna
suunnattujen osakeantien käyvän arvon ja merkintähinnan ero.

Osakemerkintä A
optio-oikeuksilla 27.6.2018

Osakemerkintä A
optio-oikeuksilla 28.12.2018

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

24 016 476

5 315

0

7 824

39

58

-709

-709

-769

12 371

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiön osakepääoma jakautuu yhteen osakelajiin ja 24 016 476 osakkeeseen.
Tilinpäätöshetkellä yhtiön hallussa oli 56 213 yhtiön omaa osaketta (REG1V). Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön
varoihin.
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19) Osakeperusteiset maksut

OPTIOIDEN MUUTOKSET

2018

Tilikauden alussa toteutettavissa olevat optiot

Henkilöstön optio-oikeudet

150 000

Tilikauden aikana myönnetyt uudet optiot

0

Optio-ohjelma 2015

Yhtiölle palautuneet optiot

0

Yhtiöllä on sen hallituksen 10.8.2015 yhtiökokouksen 19.3.2015 myöntämien osakeantivaltuuksien

Uudelleenallokoidut optiot

nojalla päättämä optiojärjestelmä, johon kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus

Käytetyt optiot

oikeuttaa kolmeen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen.

Rauenneet optiot

Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B (50.000 kappaletta) ja C (50.000

Tilikauden lopussa ulkona olevat optiot

123 914

kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella A 31.5.2017–31.5.2019, optio-oikeudella B

Tilikauden lopussa toteutettavissa olevat optiot

123 914

0
26 086
0

31.5.2018–31.5.2020 sekä optio-oikeudella C 31.5.2019–31.5.2021.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2015A Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2015 lisättynä 15 prosentilla 8,23 EUR, optio-oikeudella 2015B
Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2016
lisättynä 15 prosentilla 10,12 EUR ja optio-oikeudella 2015C Revenion osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2017 lisättynä 15 prosentilla 13,06 EUR.

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

Kutakin merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen
osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vastikkeetta Reveniokonsernin avainhenkilöille ja Revenion kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical Oy:lle.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
Revenio-konsernin henkilöstön kannustusjärjestelmää.
Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai
palvelukseen otettaville avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin kun niitä ei
jaeta konsernin henkilöstölle.
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Johdon kannustinjärjestelmä

20) Rahoitusvelat

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 20.3.2018 Revenio Oyj:n johtoryhmälle suunnatuista kahdesta
osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden

PITKÄAIKAISET JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETUT RAHOITUSVELAT

31.12.2018
TEUR

31.12.2017
TEUR

tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön tavoit-

Rahoituslaitoslainat

176

324

teet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhteensä

176

324

31.12.2018
TEUR

31.12.2017
TEUR

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020
Pitkän aikavälin osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä käynnistettiin ansaintavuosia 2018–2020

LYHYTAIKAISET JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETUT RAHOITUSVELAT

koskeva ohjelma. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäis-

Rahoituslaitoslainat

148

17

palkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Yhteensä

148

17

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta.
Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen

Velkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 24.

palkkion maksamista. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluu enintään 10 henkilöä ja

Konsernin rahoituslaitoslainat ovat kiinteäkorkoisia. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti on 1 % (1,1

järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kolmen vuoden absoluuttiseen kokonaistuottoon ja

% vuonna 2017). Konsernin kaikki lyhyt- ja pitkäaikaiset rahoitusvelat ovat euromääräisiä. Lainat erään-

kumulatiiviseen liiketulokseen,

tyvät vuoteen 2022 mennessä.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä
seuraavan vuoden keväällä 2021. Ohjelman ansaintajakson perusteella suoritettavien osakepalkkioiden
kokonaismäärä on enintään noin 50 000 Revenio Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan
osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä 2019-2021 toimitusjohtajalle
Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa toimitusjohtaja ja täydentää hänen
suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmäänsä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu
ainoastaan yhtiön toimitusjohtaja ja se koostuu yhdestä kolmen vuoden rajoitusjaksosta. Rajoitettu
osakepalkkiojärjestelmä alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan kolmessa osassa. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 puitteissa palkkioina
maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 10 188 osaketta, joista 25 % maksetaan keväällä
2020, 25 % keväällä 2021 ja 50 % keväällä 2022 edellyttäen, että toimitusjohtajan työsuhde on voimassa
kunkin palkkion maksun aikaan. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava
käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina.
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21) Muut vuokrasopimukset

23) Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

Konserni vuokralle ottajana
EI-PURETTAVISSA OLEVIEN MUIDEN
VUOKRASOPIMUSTEN PERUSTEELLA
MAKSETTAVAT VÄHIMMÄISVUOKRAT:
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden
kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

31.12.2018
TEUR

31.12.2017
TEUR

460

380

493

543

0

0

953

923

Konserni on vuokrannut käyttämänsä varasto- ja toimistotilat. 600 tuhatta euroa konsernin vuokravastuista liittyy emoyhtiön sekä Terveysteknologia-segmentin Vantaan toimitiloihin.
Vuokravastuu Vantaan toimistotiloista päättyy vuonna 2020.

31.12.2017
TEUR

Poistot ja arvonalentumiset

545

2 125

Muut

244

161

789

2 286

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa:

Yhteensä

24) Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
31.12.2018
KIRJANPITOARVO

KÄYPÄ
ARVO

31.12.2017
KIRJANPITOARVO

KÄYPÄ
ARVO

Lainat rahoituslaitoksilta

176

176

324

324

Yhteensä

176

176

324

324

PITKÄAIKAISET
RAHOITUSVELAT

22) Ostovelat ja muut velat

Ostovelat

31.12.2018
TEUR

31.12.2018
TEUR

31.12.2017
TEUR

1 077

558

Kaikki pitkäaikaiset lainat ovat kiinteäkorkoisia ja niiden kirjanpitoarvot on arvostettu nimellisarvoon.

Muut velat

83

92

Siirtovelat

2 538

2 064

25) Vastuusitoumukset

Yhteensä

3 698

2 714

Konsernilla on yrityskiinnityksiä 2.300.000 euron arvosta. Yrityskiinnitykset eivät ole lainojen vakuutena.

Jaksotetut henkilöstökulut

1 232

1 027

Muut siirtovelat

1 306

1 037

2 538

2 064

Siirtovelkoihin sisältyvät erät:

Yhteensä
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Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 48 000 euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille

26) Lähipiiri ja johdon palkitseminen
KONSERNIN EMO- JA TYTÄRYHTIÖSUHTEET OVAT SEURAAVAT:

24 000 euroa vuodessa. Hallituksen jäsenten palkkio maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti 40 %:sti yhtiön omina osakkeina sekä 60 %:sti rahana.
KOTIPAIKKA

Emoyritys Revenio Group Oyj

OMISTUSOSUUS

Vantaa

minpuolisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ilman erityistä perustetta, kuitenkin siten, että

Done Medical Oy

Seinäjoki

100,0 %

Icare Finland Oy

Helsinki

100,0 %

Vantaa

100,0 %

Oscare Medical Oy

Helsinki

100,0 %

Icare USA Inc

Missouri

100,0 %

Revenio Research Oy

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja se voidaan irtisanoa molem-

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.

Yhtiön irtisanoessa sopimuksen aikaisin sopimuksen päättymispäivä on 31.12.2018.
Kaudella ei ole tehty luottotappiovarauksia tai kulukirjauksia menetetyistä tai epävarmoista lähipiirisaamisista.
Lähipiiriin kuuluvilla johtoryhmän jäsenillä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla oli tilinpäätöshetkellä
hallussaan optio-oikeuksia seuraavasti:

OPTIO-OIKEUS

31.12.2018

31.12.2017

2015

70 100

99 000

Yhteensä

70 100

99 000

1.1.–31.12.2018
TEUR

1.1.–31.12.2017
TEUR

1 673

919

keetta Revenio-konsernin avainhenkilöille ja Revenion Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytär-

54

54

yhtiölle Done Medical Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-

177

139

1 905

1 112

Johdon työsuhde-etuudet
Johtoon kuuluviin henkilöihin luetaan
hallitus ja konsernin johtoryhmä

Mainitut 2015 optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vastik-

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Muut pitkäaikaiset etuudet
Eläkekulut
Yhteensä

oikeudet on tarkoitettu osaksi Revenio-konsernin henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.
Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme Revenio Group Oyj:n osakketta. Optio-ohjelman
ehtojen pääkohdat on selostettu edellä kohdassa 19 Osakeperusteiset maksut. Hallituksen jäsenille ei
ole myönnetty optio-oikeuksia.

Tulospalkkiojärjestelmien kulut kirjataan varauksena tilinpäätökseen niiden määräytymisvuonna ja
esitetään lähipiiritapahtumissa sillä tilikaudella jolla hallitus tekee päätöksen niiden maksamisesta.

Lisäksi Revenio Oyj:n johtoryhmälle on suunnattu kaksi osakeperusteista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisoh-

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN
PALKAT JA PALKKIOT:

jelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden
1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

417

257

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä

48

24

Hallituksen jäsen Ari Kohonen

24

24

Hallituksen jäsen Pekka Tammela

24

48

Hallituksen jäsen Kyösti Kakkonen

24

24

Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundell

24

24

561

401

Toimitusjohtaja Timo Hildén

Yhteensä

ja yhtiön tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. Ohjelmien ehtojen pääkohdat on selostettu edellä
kohdassa 19 Osakeperusteiset maksut.

OSAKEPERUSTEISTEN MAKSUJEN KULUVAIKUTUS
Osakkeina maksettavat

1.1.–31.12.2018
132 586

27) Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Revenio vastaanotti 24.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta, jonka mukaisesti SMALLCAP World Fund, Inc.:n omistusosuus Revenio
Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä on noussut yli viiden prosentin.
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Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)
EUR
1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

1

475 118,82

373 012,51

2

-1 058 216,57

-763 028,35

-202 165,26

-139 388,50

LIITE
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-10 937,10

-98 622,45

-1 271 318,93

-1 001 039,30

-7 288,57

-5 513,73

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut

3

LIIKETULOS
Rahoitustuotot ja -kulut

-7 288,57

-5 513,73

-1 108 183,53

-1 195 134,41

-1 911 672,21

-1 828 674,93

4

Muut korko- ja rahoitustuotot
Korko- ja muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

66 525,61

380 750,71

-610,20

-2 988 004,92

65 915,41

-2 607 254,21

-1 845 756,80

-4 435 929,14

Tilinpäätössiirrot

5

8 622 567,49

11 285 667,36

Tilikauden verot

6

-1 346 380,10

-1 920 429,48

5 430 430,59

4 929 308,74

TILIKAUDEN TULOS
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Emoyhtiön tase (FAS)
EUR

EUR

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

LIITE

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

7

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset

LIITE

OMA PÄÄOMA

11

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

Osakepääoma

5 314 918,72

5 314 918,72

7 334,54

4 065,71

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

7 054 879,93

7 061 983,99

7 334,54

4 065,71

Edellisten tilikausien voitto

1 870 012,63

3 161 942,55

Tilikauden voitto

5 430 430,59

4 929 308,74

19 670 241,87

20 468 154,00

8

Osuudet saman konsernin yrityksissä

VASTATTAVAA

6 850 993,74

6 850 993,74

Sijoitukset yhteensä

6 850 993,74

6 850 993,74

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

6 858 328,28

6 855 059,45

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Velat saman konsernin yrityksille

43 406,73

0,00

Pitkäaikaiset saamiset

Siirtovelat

89 179,18

0,00

132 585,91

0,00

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

9

Muut saamiset
Siirtosaamiset

10

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

200 000,00

200 000,00

83 234,40

0,00

283 234,40

200 000,00

13 732 596,82

8 297 500,60

492,59

0,00

71 910,50

71 911,00

102 099,80

105 846,27

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille

29 054,03

6 607 400,98

1 646 271,91

2 939,77

14 177,71

13

864 860,65

576 855,69

7 571 818,47

2 266 359,34

Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

13 907 099,71

8 475 257,87

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

6 325 983,86

7 204 196,02

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

20 516 317,97

15 879 453,89

VASTAAVAA YHTEENSÄ

27 374 646,25

22 734 513,34

Rahat ja pankkisaamiset

96 617,07
12

7 704 404,38

2 266 359,34

27 374 646,25

22 734 513,34
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Emoyhtiön rahoituslaskelma (FAS)
EUR

EUR

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto/ -tappio ennen tilinpäätössiirtoja

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

-1 845 756,80

-4 435 929,14

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Osakkeiden merkintä optioilla
Omien osakkeiden hankkiminen

Oikaisut
Palautuneet konsernilainojen arvonalentumiset
Tytäryhtiösaamisten arvonalentumiset

-33 891,66

0,00

0,00

3 086 531,01

0,00
-5 901 160,71

Konsernitilivelka

1 919 705,24

-2 942 954,26

7 449 120,72

15 260 581,29

3 082 883,24

6 416 466,32

-878 212,16

930 558,67

12 435,06

Rahoitustuotot ja -kulut

-32 023,75

-12 117,49

Rahoituksen rahavirta

Muut erät

146 779,18

61 517,62

RAHAVAROJEN MUUTOS

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos
Maksetut korot ja maksut liiketoiminnasta
Saadut korot ja maksut liiketoiminnasta

0,00

-708 767,40

7 288,57

Käyttöpääoman muutokset

1.1.–31.12.2017

644 063,34

-6 221 238,66

Maksetut osingot ja muu voitonjako

Saadut ja annetut konserniavustukset

Suunnitelman mukaiset poistot

1.1.–31.12.2018

-622 967,27

Rahavarat tilikauden alussa

7 204 196,02

6 273 637,35

193 347,63

-112 901,07

Rahavarat tilikauden lopussa

6 325 983,86

7 204 196,02

-608,47

-1 104,84

-878 212,16

930 558,67

66 523,88

2 118,88

-1 300 205,64

Maksetut välittömät verot

-1 151 990,94

-2 660 219,41

Liiketoiminnan rahavirta

-3 950 538,00

-4 682 636,65

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

-10 557,40

0,00

Rahavarojen muutos

EUR
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Lainasaamisten takaisinmaksut

0,00

-653 271,00

Investoinnit muihin sijoituksiin

0,00

-150 000,00

-10 557,40

-803 271,00

Investointien rahavirta

HALLITUKSEN

KONSERNIN

EMOYHTIÖN

TILINTARKASTUSKERTOMUS

SELVITYS HALLINTO- JA

TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS

JA ALLEKIRJOITUKSET

OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

37

Yhtiön johtoryhmä on osallisena pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmässä, jossa käynnistettiin
ansaintavuosia 2018–2020 koskeva ohjelma. Kullekin osallistujalle päätetään erikseen minimi-, tavoite-

Emoyhtiön tilinpäätöksen
liitetiedot 31.12.2018

ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.
Lisäksi konsernin toimitusjohtajalla on rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on sitouttaa toimitusjohtaja ja täydentää hänen suoritusperusteista osakepalkkiojärjestelmäänsä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ainoastaan yhtiön toimitusjohtaja ja
se koostuu yhdestä kolmen vuoden rajoitusjaksosta.
Osakepalkkiojärjestelmistä saatavat etuudet kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaisesti ajan kulumisen

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

mukaan maksuhetkeen saakka.

Laatimisperusta
Emoyhtiö Revenio Group Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassaolevien kirjanpito- ja

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

osakeyhtiölakien säännösten (FAS) mukaisesti.

1) Liikevaihdon jakautuminen
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

1.1.–31.12.2018
EUR

Pysyvien vastaavien arvostus
Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset

1.1.–31.12.2017
EUR

Hallintopalvelut tytäryrityksille

475 118,82

373 012,51

Liikevaihto yhteensä

475 118,82

373 012,51

1.1.–31.12.2018
EUR

1.1.–31.12.2017
EUR

poistot. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon
ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisen pitoajan perusteella.

2) Palkat ja palkkiot

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ovat:
Aineettomat oikeudet

3 vuotta

tasapoisto

Muut pitkävaikutteiset menot

3 vuotta

tasapoisto

Toimitusjohtaja

-403 124,20

-243 825,10

Koneet ja laitteet

3 vuotta

tasapoisto

Hallituksen jäsenet

-144 000,00

-144 000,00

Muut palkat ja palkkiot

-423 099,37

-364 080,28

Tytäryhtiöt

Yhteensä

-970 223,57

-751 905,38

Välittömästi tytäryhtiöiden hankinnoista aiheutuneet menot on kirjattu tytäryrityksien omistusosuuk-

Suoriteperusteiset palkat ja palkkiot yhteensä

-1 058 216,57

-763 028,35

1.1.–31.12.2018

1.1.–31.12.2017

sien hankintamenoon. Yhtiön johto arvioi jatkuvasti, onko olemassa viitteitä siitä että jonkin konsernierän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä
oleva rahamäärä.

Työsuhde-etuudet
Yhtiön henkilöstön eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan

HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
KESKIMÄÄRIN TILIKAUDELLA
Johto

3

3

Muut

3

2

Yhteensä

6

5

kuluksi kertymisvuonna.
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3) Liiketoiminnan muut kulut

4) Rahoitustuotot ja -kulut
1.1.–31.12.2018
EUR

1.1.–31.12.2017
EUR

-69 573,75

-66 560,56

-108 748,15

-177 677,65

Korkotuotot konserniyrityksiltä

-45 247,10

-62 279,50

Muut rahoitustuotot
Korkokulut muille

Toimitilavuokrat
Ajoneuvo- ja matkakulut
Laite- ja kalustokulut

Korkotuotot muilta

Markkinointi- ja edustuskulut

-127 678,35

-49 264,07

Ostetut asiantuntijapalvelut

-590 877,16

-387 772,19

Konsernilainojen arvonalentumiset

Hallintokulut

-149 051,85

-207 797,77

Palautuneet konsernilainojen arvonalentumiset

0,00

-111 072,41

Muut rahoituskulut muille

Luottotappiot
Palautuneet luottotappiot

111 072,41

0,00

Muut liiketoiminnan kulut

-128 079,58

-132 710,26

-1 108 183,53

-1 195 134,41

Yhteensä

-39 000,00

Todistukset ja lausunnot

-5 000,00

-6 500,00

Veroneuvonta

-7 100,00

0,00

-51 100,00

-45 500,00

Yhteensä

335,75

2 150,90

32 298,20

24 663,81

0,00

353 936,00

-82,82

-11 458,24

0,00

-2 975 458,60
0,00

-527,38

-1 088,08

65 915,41

-2 607 254,21

1.1.–31.12.2018
EUR

1.1.–31.12.2017
EUR

Saadut konserniavustukset

12 650 000,00

11 540 000,00

Annetut konserniavustukset

-4 027 432,51

-254 332,64

8 622 567,49

11 285 667,36

1.1.–31.12.2018
EUR

1.1.–31.12.2017
EUR

-1 724 513,50

-2 257 133,47

378 133,40

336 785,92

0,00

-81,93

-1 346 380,10

-1 920 429,48

Yhteensä

5) Tilinpäätössiirrot

Deloitte Oy
-39 000,00

1.1.–31.12.2017
EUR

33 891,66

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot

1.1.–31.12.2018
EUR

Yhteensä

6) Tuloverot
Muut tilintarkastusyhteisöt
Tilintarkastuspalkkiot

-530,00

-11 900,00

Todistukset ja lausunnot

0,00

-2 056,48

Veroneuvonta

0,00

-18 044,00

Muut palkkiot

-124 607,00

-1 500,00

Yhteensä

-125 137,00

-33 500,48

Tuloverot tilinpäätössiirroista
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta
Yhteensä
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

8) Yhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet 31.12.2018
KONSERNIYRITYKSET

7) Pysyvien vastaavien muutokset tase-erien mukaan eriteltyinä

Done Medical Oy
31.12.2018, EUR

31.12.2017, EUR

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintamenot 1.1.

14 875,78

Vähennykset tilikauden aikana

-3 255,00

0,00

11 620,78

14 875,78

Kertyneet poistot 1.1.

-14 875,78

-14 875,78

3 255,00

0,00

-11 620,78

-14 875,78

0,00

0,00

Kertyneet poistot 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
Kirjanpitoarvo 1.1.

0,00

OSUUS

Seinäjoki

100 %

Icare Finland Oy

Helsinki

100 %

Oscare Medical Oy

Helsinki

100 %

Revenio Research Oy

Helsinki

100 %

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

14 875,78

Hankintamenot 31.12.

Kertyneiden poistojen vähennykset

KOTIPAIKKA

0,00

9) Konsernisaamiset

PITKÄAIKAISET KONSERNISAAMISET
Pääomalainasaamiset

200 000,00

200 000,00

Yhteensä

200 000,00

200 000,00

LYHYTAIKAISET KONSERNISAAMISET

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Myyntisaamiset

Koneet ja kalusto
Hankintamenot 1.1.

36 699,11

43 620,44

Lisäykset tilikauden aikana

10 557,40

0,00

Vähennykset tilikauden aikana
Hankintamenot 31.12.
Kertyneet poistot 1.1.
Tilikauden poistot
Kertyneiden poistojen vähennykset
Kertyneet poistot 31.12.

-14 140,55

-6 921,33

33 115,96

36 699,11

-32 633,40

-34 040,50

-7 288,57

-5 513,73

14 140,55

6 920,83

-25 781,42

-32 633,40

Kirjanpitoarvo 31.12.

7 334,54

4 065,71

Kirjanpitoarvo 1.1.

4 065,71

9 579,94

OSUUDET SAMAN KONSERNIN YRITYKSISSÄ
Hankintamenot 1.1.

6 850 993,74

6 850 528,74

0,00

465,00

Hankintamenot 31.12.

6 850 993,74

6 850 993,74

Kirjanpitoarvo 31.12.

6 850 993,74

6 850 993,74

Lisäykset tilikauden aikana

124 916,91

-9 104,05

10 746 948,44

6 582 077,84

2 793 629,69

1 709 278,37

67 101,78

15 248,44

Yhteensä

13 732 596,82

8 297 500,60

Konsernisaamiset yhteensä

13 932 596,82

8 497 500,60

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Henkilöstömenot

36 000,00

38 011,91

Menoennakot

66 099,80

67 834,36

102 099,80

105 846,27

Muut saamiset Icare Finland Oy:ltä
Muut saamiset muilta konserniyhtiöiltä
Siirtosaamiset

10) Olennaiset erät siirtosaamisissa

Yhteensä
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
11) Oman pääoman erien muutokset
31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Osakepääoma 1.1.

5 314 918,72

5 314 918,72

Osakepääoma 31.12.

5 314 918,72

5 314 918,72

Osakepääoma

Ylikurssirahasto 1.1.
Ylikurssirahaston alentaminen
Ylikurssirahasto 31.12.

0,00

2 439 301,82

0,00

-2 439 301,82

0,00

0,00

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.1.
Omien osakkeiden hankinta

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Ylikurssirahaston alentaminen
Osakemerkintä optioilla
Voitto luovutetuista osakkeista
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12.

Osingonjako
Edellisten tilikausien voitto/tappio 31.12.

-141 895,95
0,00

39 102,52

42 671,71
-99 224,25

5 430 430,59

4 929 308,74

19 670 241,88

20 468 154,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

7 054 879,94

7 061 983,99

Voitto edellisiltä tilikausilta

1 870 012,63

3 161 942,55

Tilikauden voitto/tappio 31.12.

7 161 208,23

4 706 978,12

0,00

2 439 301,82

644 063,34

0,00

18 497,48

14 928,29

7 823 769,05

7 161 208,23

8 091 251,29

9 063 103,26

-6 221 238,66

-5 901 160,71

Revenio Group Oyj:n osakepääoma 31.12.2018 oli 5 314 918,72 euroa ja osakkeiden lukumäärä
24 016 476 kappaletta. Osakelajeja on yksi. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön
varoihin.

1 870 012,63

3 161 942,55

Tilinpäätöshetkellä yhtiön hallussa oli 56 213 kpl yhtiön omia osakkeita (REG1V).

Edellisten tilikausien voitto/tappio
Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1.

-99 224,25
-708 767,39

-768 889,11

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.12.

Oma pääoma yhteensä 31.12.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

31.12.2017
EUR

Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
maksettu määrä

Hallituspalkkioina luovutetut osakkeet

Ylikurssirahasto

31.12.2018
EUR

Voitonjakokelpoiset varat

Tilikauden voitto
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.

5 430 430,59

4 929 308,74

14 355 323,16

15 153 235,28
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12) Konsernivelat

14) Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

Yrityksellä on yrityskiinnityksiä 2.000.000 euron arvosta.

LEASINGVASTUUT

Lyhytaikaiset konsernivelat
Konsernipankkitili

2 920 764,99

Muut velat
Yhteensä

1 001 059,75

3 686 635,99

645 212,16

6 607 400,98

1 646 271,91

Leasingvastuut, seuraavana vuonna erääntyvät
Leasingvastuut, myöhemmin kuin seuraavana vuonna erääntyvät
Yhteensä

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

12 823,96

10 569,89

16 159,78

7 331,28

28 983,74

17 901,17

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

13) Olennaiset erät siirtoveloissa

Henkilöstömenot
Tuloverot
Muut siirtovelat
Yhteensä

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

VUOKRAVASTUUT

31.12.2018
EUR

31.12.2017
EUR

317 003,11

266 759,60

Vuokravastuut toimitiloista, seuraavana vuonna erääntyvät

313 195,68

294 448,42

469 032,40

271 643,25

78 825,14

38 452,84

Vuokravastuut toimitiloista, myöhemmin kuin seuraavana
vuonna erääntyvät

157 722,10

416 038,04

864 860,65

576 855,69

Yhteensä

470 917,78

710 486,46
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15) Muut liitetiedot

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja heidän määräysvallassaan olevien
yritysten osakkeiden ja optio-oikeuksien määrä 31.12.2018

HENKILÖSTÖN JA JOHDON OPTIO-OIKEUDET
Osakkeet

Henkilöstön optio-oikeudet

Optio-oikeudet

%

KPL

9,1 %

2 186 679

20,6 %

25 500

Optio-ohjelma 2015
Yhtiöllä on sen hallituksen 10.8.2015 yhtiökokouksen 19.3.2015 myöntämien osakeantivaltuuksien
nojalla päättämä optiojärjestelmä, johon kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus
oikeuttaa kolmeen Revenio Group Oyj:n osakkeeseen.
Optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B (50.000 kappaletta) ja C (50.000

Varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2018 päättämät hallituksen voimassaolevat ja käyttämättömät
osakeantivaltuudet tilikauden päättyessä 31.12.2018 olivat 2 393 821 osaketta mukaan lukien osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaiset osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Yhtiön hallussa oli 31.12.2018 56 213 kappaletta sen omia osakkeita (REG1V). Osakeantivaltuutukset ja
valtuutus omien osakkeiden ostamisesta ovat voimassa 30.4.2019 asti.

kappaletta). Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella A 31.5.2017–31.5.2019, optio-oikeudella B
31.5.2018–31.5.2020 sekä optio-oikeudella C 31.5.2019–31.5.2021.

Johdon kannustinjärjestelmä, suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2018–2020

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2015A Revenion Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 20.3.2018 Revenio konsernin johtoryhmälle suunnatuista osakeperus-

keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2015 lisättynä 15 prosentilla 8,23 EUR, optio-

teisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Pitkän aikavälin osakepohjaisessa palkkiojärjestelmässä

oikeudella 2015B Revenio Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX

käynnistettiin ansaintavuosia 2018–2020 koskeva ohjelma. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle

Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2016 lisättynä 15 prosentilla 10,12 EUR ja optio-oikeudella 2015C Revenio

tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.9.–15.10.2017
lisättynä 15 prosentilla 13,06 EUR.

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta.
Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen

Kutakin merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen

palkkion maksamista. Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansainta-

osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

jakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2021.

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen vastikkeetta Revenio-

Lisäksi konsernin toimitusjohtajalla on rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä. Rajoitetun osakepalkkiojärjes-

konsernin avainhenkilöille ja Revenio Group Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Done Medical

telmän tarkoituksena on sitouttaa toimitusjohtaja ja täydentää hänen suoritusperusteista osakepalkkio-

Oy:lle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu

järjestelmäänsä. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu ainoastaan yhtiön toimitusjohtaja ja

osaksi Revenio-konsernin henkilöstön kannustusjärjestelmää.

se koostuu yhdestä kolmen vuoden rajoitusjaksosta.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai
palvelukseen otettaville avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin kun niitä ei

OSAKEPERUSTEISTEN MAKSUJEN KULUVAIKUTUS

jaeta konsernin henkilöstölle.

Osakkeina maksettavat

1.1.–31.12.2018
89 179,18
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Tilintarkastuskertomus
Revenio Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden

Lausunto

koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut

Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Olemme tilintarkastaneet Revenio Group Oyj:n (y-tunnus 1700625-7)
tilinpäätöksen

tilikaudelta

1.1.–31.12.2018.

Tilinpäätös

sisältää

konsernin laajan tuloslaskelman, taseen, laskelman oman pääoman
muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan
olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5.
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme
muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen

Lausuntonamme esitämme, että

liitetiedossa 7) Liiketoiminnan muut kulut.

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin talou-

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi

dellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista

tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandar-

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

dien (IFRS) mukaisesti
• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka amma-

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien

tillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen

tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja

kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu

täyttää lakisääteiset vaatimukset.

huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilin-

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisäraportin kanssa.

Lausunnon perustelut
Olemme

suorittaneet

tilintarkastuksen

tarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa,
emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.
Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että

Suomessa

noudatet-

tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa

johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko
viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta
aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
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LIIKEVAIHDON TULOUTUS

Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa

Katso konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetiedot 1 ja 2 tilinpäätöksessä.

• Olemme arvioineet myyntiprosessiin ja liikevaihdon tuloutukseen liittyviä kontrolleja.

• Konsernin liikevaihto 30,7 miljoonaa euroa sisältää terveysteknologialaitteiden ja -tavaroiden

• Olemme käyneet läpi liikevaihdon tuloutukseen sovellettavia laskentaperiaatteita ja

myynnistä aiheutuvat tuotot oikaistuna välillisillä veroilla, alennuksilla sekä ulkomaanrahan

käytäntöjä arvioidaksemme vastaako liikevaihdon tuloutusmenettely kansainvälisten

määräisestä myynnistä aiheutuvilla kurssieroilla.

tilinpäätösstandardien vaatimuksia.

• Tuotot terveysteknologialaitteiden ja tavaroiden myynnistä kirjataan, kun asiakassopimusten
mukainen suoritevelvoite on täytetty luovuttamalla laitteisiin ja tavaroihin liittyvä määräysvalta
asiakkaalle tiettynä ajankohtana.

• Olemme tarkastaneet tuloutuksen oikea-aikaisuutta ja määrällistä oikeellisuutta sekä
otantaan perustuen, että analyyttisin aineistotarkastustoimenpitein.
• Osana tuloutusperiaatteiden tarkastusta olemme verranneet kirjanpidon myyntitapahtumia

• Tilintarkastuksen kannalta keskeistä on liikevaihdon oikea-aikainen ja määräinen tuloutus.
• Tämä seikka on EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2c -kohdassa tarkoitettu merkittävä
olennaisen virheellisyyden riski.

näitä vastaavaan sopimus- ja toimitusdokumentaatioon.
• Olemme arvioineet konsernitilinpäätöksessä ilmoitettujen tietojen asianmukaisuutta
ja riittävyyttä.

MUIDEN AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN ARVOSTUS

Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Miten seikka on huomioitu tilintarkastuksessa

Katso liitetieto 13 tilinpäätöksessä.

• Tilintarkastustoimenpiteisiimme on kuulunut prosessi- ja kontrolliympäristön arvioiminen

• Konsernitaseeseen sisältyy muita aineettomia hyödykkeitä 4,2 miljoonaa euroa.
Aineettomat hyödykkeet koostuvat pääasiassa kehitysmenoista, jotka liittyvät eri
terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen. Kehitysmenojen aktivointiin, arvonmäärittelyyn ja arvonalentumisen testaukseen liittyy johdon harkintaa ja arvioita,
mistä johtuen tämä on tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

– Kehitteillä olevien teknologioiden onnistuneeseen kaupallistamiseen

		

– Tuotteiden taloudellisen vaikutusajan arvioimiseen

		

– Keskeneräisten kehitysmenojen valmistusajankohdan määrittämiseen

• Olemme arvioineet kehitysmenojen aktivointiin, arvostukseen ja poistoaikoihin sovellettavien
laskentaperiaatteiden asianmukaisuutta.
• Olemme arvioineet johdon tunnistamia viitteitä arvonalentumisesta sekä suorittaneet
tarkastustoimenpiteitä liittyen arvonalentumistesteihin.

Merkittävimmät arvionvaraisuudet liittyvät muun muassa:
		

aineettomien hyödykkeiden osalta.

• Olemme arvioineet johdon tekemiä olettamia, ennusteita ja niissä tapahtuneita muutoksia
liittyen aineettomien hyödykkeiden tulontuottamiskykyyn.
• Olemme tarkastaneet muiden aineettomien hyödykkeiden erään tehtyjen kirjausten
asianmukaisuutta.

		 ja poistojen aloittamiskohtaan.

• Olemme arvioineet konsernitilinpäätöksessä ilmoitettujen tietojen asianmukaisuutta ja riittävyyttä.

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä kertomuksessamme. Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan
2 c-kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja
toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten,
että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS)
mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus
ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta,
jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen,
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että

tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat

käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skepti-

kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan

syyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

toimintaansa.

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot

tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja

mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,

suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja

kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapah-

hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-

tumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta,
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen,
paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa
tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

sivuuttamista.
• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista
sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon
emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
• Arvioimme

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

sovellettujen

tilinpäätöksen

laatimisperiaatteiden

asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden
ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilin-

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjoh-

päätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa

tajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen

olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka

toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkas-

sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso,

tusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista

mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan

tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka

hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuk-

voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä

sessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja

jatkaa toiminta os johtopäätöksemme on, että olennaista epävar-

niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitai-

muutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomukses-

siin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita

samme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä

käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat

• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja
koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan
lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme
tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen
valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme
noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista
seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista
olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä.
Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos
säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta
viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat
kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.

tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
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Muut raportointivelvoitteet

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Vantaalla 13.2.2019

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 22.3.2017 alkaen yhtäjaksoisesti kaksi

Revenio Group Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja

vuotta.

Muu informaatio

Pekka Rönkä
hallituksen puheenjohtaja

Ann-Christine Sundell
hallituksen jäsen

Ari Kohonen
hallituksen jäsen

Kyösti Kakkonen
hallituksen jäsen

Pekka Tammela
hallituksen jäsen

Timo Hildén
toimitusjohtaja

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa
tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän
tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme
kyseisen päivän jälkeen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan
olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa
on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen
raportoitavaa.

Helsingissä 20. helmikuuta 2019
Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö
Merja Itäniemi
KHT

Helsingissä, 20. helmikuuta 2019
Deloitte Oy
Tilintarkastusyhteisö
Merja Itäniemi
KHT

HALLITUKSEN

KONSERNIN

EMOYHTIÖN

TILINTARKASTUSKERTOMUS

SELVITYS HALLINTO- JA

TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS

JA ALLEKIRJOITUKSET

OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

47

Selvitys Revenio Group Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Revenio Group Oyj
corporate governance -rakenne

Revenio Group Oyj:n noudattamat
säännökset ja hallinnointikoodi
Revenio Group Oyj (”Revenio” tai ”yhtiö”) on suomalainen julkinen

Yhtiökokous

osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät
Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Revenio Group Oyj ja sen tytär-

Antaa tilintarkastuskertomuksen

Valitsee

yhtiöt muodostavat Revenio-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.
Revenio Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osak-

Valitsee
Valitsee

Tilintarkastaja

Hallitus

Sisäinen tarkastus

keenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat
valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan.

Valitsee

Raportoi

Raportoi

Revenio-konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on ns.
yksitasoinen hallintomalli.

Toimitusjohtaja
Konsernihallinto

Revenio Group Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan
Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia
Revenio Group Oyj

säännöksiä, Revenio Group Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki
Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys
ry:n 1.10.2015 hyväksymää ja 1.1.2016 voimaantullutta pörssiyhti-

Revenio Terveysteknologia

öiden hallinnointikoodia (”hallinnointikoodi”). Hallinnointikoodi on
luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.

Icare
Finland Oy

Revenio
Research Oy

Oscare
Medical Oy

Icare
USA Inc.
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Yhtiökokous

Merkittävimmät yhtiökokouksen päätösvaltaan
kuuluvat asiat:

Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous

• hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kokouskutsu ja yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan pörssitiedotteena.
Edellä tässä kohdassa mainitut sekä seuraavat tiedot asetetaan osakkeenomistajien saataville yhtiön Internet-sivuille vähintään 21 päivää

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen

• hallituksen jäsenten valinta

määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä

• hallituksen palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen

käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle

• tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

kuuluvat asiat ja mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

• tilinpäätöksen hyväksyminen

Revenion varsinainen yhtiökokous on viime vuosina pidetty maalis-

• hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

• yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat

kuun aikana. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräinen yhtiö-

• yhtiöjärjestyksen muuttaminen

• hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotus

kokous. Yhtiökokoukset kutsuu koolle yhtiön hallitus.

• osakepääoman muutoksista päättäminen

• asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä myös, mikäli osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten.
Pääsääntöisesti yhtiökokous käsittelee yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle esittämiä asioita. Osakkeenomistajalla on oikeus
osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Osakkeenomistajan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia
yhtiökokouksen esityslistalle perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Revenio Group Oyj, Äyritie 22, 01510
Vantaa. Yhtiö ilmoittaa yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun
mennessä Internet-sivuillaan ja tapahtumakalenterissa päivämäärän,
johon mennessä osakkeenomistajan tulee toimittaa pyyntönsä.

• yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta päättäminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on

viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaise-

merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään

malla se yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi, tai

yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäi-

vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valta-

vänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskut-

kunnallisessa päivälehdessä, tai toimittamalla kutsu kullekin osak-

sussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka päivä voi olla aikai-

keenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

sintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistaja
voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen

Yhtiökokouskutsussa on mainittava:

välityksellä. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotetta-

• kokousaika ja -paikka

valla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeen-

• kokouksessa käsiteltävät asiat

omistajaa. Osakkeenomistaja tai asiamies voi käyttää yhtiökokouk-

• Mikäli asia on kokouksessa käsiteltävänä:

sessa yhtä avustajaa.

- ehdotus hallituksen jäseneksi ja jäsenehdokkaan henkilötiedot
- ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- ehdotus tilintarkastajaksi

tamasta äänimäärästä; ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
valintaan; ja päätösehdotus on toimitettu yhtiölle siten, että päätö-

Yhtiökokouksen pöytäkirja

• kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava
voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siinä
• yhtiökokoukseen osallistumisoikeus ja äänestysoikeuden
määrittävä ns. täsmäytyspäivä
• paikka, jossa yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset

sehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.
Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen vähintään 10 % omistavien
osakkeenomistajien tekemät vastaavat ehdotukset on julkistettava

ei ehdoteta tehtäväksi päätöstä

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

tajien valintaa koskevat osakkeenomistajien päätösehdotukset tulee
osakkeenomistajilla on vähintään 10 %:n osuus osakkeiden tuot-

• osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain
kokouskutsun päivänä

Mahdolliset hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita sekä tilintarkassisällyttää yhtiökokouskutsuun, mikäli päätösehdotuksen antaneilla

ennen yhtiökokousta:

ovat saatavilla

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka asetetaan yhtiökokouksen päätöksiin liittyvine liitteineen osakkeenomistajien nähtäville
yhtiön Internet-sivuille kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta.
Yhtiökokouksen tekemän päätöksen liitteet ovat nähtävillä yhtiön
Internet-sivuilla ainoastaan siltä osin kuin ne kuvaavat päätöksen
suoranaista
tetaan

• yhtiön Internet-sivujen osoite

sisältöä.

viipymättä

Lisäksi

yhtiökokouksen

yhtiökokouksen

jälkeen

päätökset

julkis-

pörssitiedotteella.

Yhtiökokousasiakirjat pidetään yhtiön Internet-sivuilla vähintään
viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

erikseen.
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Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuu-

Kyösti Kakkonen ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2018

destaan puheenjohtajan. Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat ulko-

yhteensä 1 061 674 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki Revenio Group Oyj:n hallituksen

puolisia yhtiöön nähden (non-executive directors). Yhtiöjärjestyksen

kappaletta optioita.

jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa ovat läsnä

mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimi-

yhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet sekä toimitus-

kausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy

johtaja ja varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastaja. Hallituksen

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoelinten läsnäolo yhtiökokouksessa

jäseneksi ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä

Hallituksen monimuotoisuus

Osakesarjat

Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka yksi osake oikeuttaa yhteen ääneen.

ja toimialan tuntemus. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on

Äänestettäessä yhtiökokouksen päätökseksi tulee osakeyhtiölain

mahdollisuuksien mukaan molempia sukupuolia ja että hallituksen

mukaisesti tavallisesti se esitys, jota on kannattanut enemmän kuin

jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä.

osakkeiden tuottamiin ääniin.

Hallituksen jäsenet

yhteensä 1 028 251 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0
kappaletta optioita.

Genetics Oy:n,Immunovia Ab:n ja Biocartis NV:n hallituksen jäse-

DI Pekka Rönkä (s. 1952)
Hallituksen puheenjohtaja DI Pekka Rönkä on toiminut HLD Healthy

Revenion yhtiöjärjestyksessä ei ole lunastusmääräyksiä eikä äänileikku-

puheenjohtajana sekä Lifeassays AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on

reita. Yhtiöllä ei ole tiedossa osakassopimuksia äänivallan käytöstä yhti-

toiminut Thermo Fisher Scientificissä muun muassa varatoimitus-

össä eikä sopimuksia yhtiön osakkeiden luovuttamisen rajoittamisesta.

johtajana sekä liiketoimintajohtajana vuosien 1999–2012 välisenä
aikana. Aikaisemmin Rönkä on toiminut Labsystems Oy:n johtotehtävissä, Fluilogic Systems Oy:n sekä Konelab Oy:n toimitusjohtajana.
Revenion hallituksessa Rönkä on ollut 20.3.2014 lähtien.

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi sekä hallituksen
jäsenten riippumattomuus

Pekka Rönkä ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2018

Revenio Group Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan

letta optioita.

vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Ari Kohonen ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2018

Ann-Christine Sundell toimii Raisio Oyj:n, Ledil Oy:n, Blueprint

Life Devices Oy:n sekä Magnasense Technologies Oy:n hallitusten

Hallitus

Oy:ssä. Revenion hallituksessa Kohonen on ollut 21.3.2013 lähtien.

FM Ann-Christine Sundell (s. 1964)

puolet annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan on kuitenkin

korotetun määräenemmistön suhteessa osakkeiden lukumäärään ja

ennen hän on toiminut mm. Tekla Oy:n toimitusjohtajana vuosina
pankki- ja investointipankkitoiminnan tehtävissä ja tätä ennen Kemira

ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus

osakeannista, jolloin päätöksen syntyminen edellyttää lain vaatiman

Ari Kohonen toimii Gerako Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tätä
2004–2013, Nordeassa vuosina 1983–2003 useissa kansainvälisen

yhtiökokouksessa.

useita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen muutos ja päätös suunnatusta

DI, ekonomi Ari Kohonen (s.1955)

yhteensä 5 768 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0 kappa-

nenä sekä Medix Biochemica Group Oy:n ja Serres Oy:n hallituksen
puheenjohtajana. Hän toimii myös Raisio Oyj:n ja Biocartis NV:n
palkitsemisvaliokunnan jäsenenä ja Immunovia Ab:n palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut vuosien
1999–2010 välisenä aikana PerkinElmer:ssa johtajana, segmenttijohtajana sekä myynti-ja markkinointijohtajana.Revenion hallituksessa
Sundell on ollut 15.3.2016 lähtien.
Ann-Christine Sundell ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat
31.12.2018 yhteensä 3 871 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita
ja 0 kappaletta optioita.
KTM Pekka Tammela (s. 1962)

Kauppaneuvos, OTK Kyösti Kakkonen (s. 1956)

Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon yhtiön toiminnan aset-

Kyösti Kakkonen on Tokmanni -konsernin perustaja ja on toiminut

tamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi

konsernin toimitusjohtajana 20 vuoden ajan aina vuoteen 2009

valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus

saakka. Nykyisin Kakkonen toimii toimitusjohtajana tai hallituksen

käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän

puheenjohtajana lukuisissa omistamissaan yhtiöissä, mm. Joensuun

ja hallituskokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien

Kauppa ja Kone Oy:ssä, K2 Invest Oy:ssä sekä Kakkonen-Yhtiöt

tehokas hoitaminen.

Oy:ssä. Revenion hallituksessa Kakkonen on ollut 20.3.2014 lähtien.

Pekka Tammela toimii partnerina Korona Invest Oy:ssä. Hän on
toiminut aiemmin yritysjohtotehtävissä, muun muassa partnerina
PJ Maa Partners Oy:ssä, talousjohtajana Solteq Oyj:ssä ja Panostaja
Oyj:ssa sekä KHT-tarkastajana PricewaterhouseCoopersissa sekä
KPMG:ssä. Hän toimii myös muissa hallituksissa mm. YE International
Oyj:n, SNT-Group Oy:n sekä Normiopaste Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Revenion hallituksessa Tammela on ollut 3.4.2007 lähtien.
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Pekka Tammela ja hänen määräysvaltayhtiönsä omistivat 31.12.2018

toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi halli-

yhteensä 75 115 kappaletta Revenio Group Oyj:n osakkeita ja 0

tuksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

kappaletta optioita.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm:

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitus

arvioi

jäsentensä

riippumattomuutta

säännöllisesti.

Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden
arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle.

Kakkonen Kyösti
Kohonen Ari

OSAKKEENOMISTAJISTA
RIIPPUMATON

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Rönkä Pekka

Kyllä

Kyllä

Sundell Ann-Christine

Kyllä

Kyllä

Tammela Pekka

Kyllä

Kyllä

erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus arvioi
vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan

• hyväksyä konsernin rahoitus- ja sijoituspolitiikka

itsearvioinnin tarvittavin väliajoin.

• vahvistaa konsernin riskienhallintaperiaatteet sekä käsitellä

• käsitellä ja hyväksyä konsernitilinpäätös, osavuosikatsaukset
ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomus
• päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä

Hallitus kokoontui vuonna 2018 19 kertaa ja hallituksen jäsenten
keskimääräinen kokouksiin osallistumisprosentti oli 100 %. Vuonna
2017 osallistumisprosentti oli 96 %.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN
KOKOUKSIIN 2018:

yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä
tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista
• päättää johdon valtuutussäännökset
• päättää keskeisestä konsernirakenteesta ja -organisaatiosta
• nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, hyväksyä 		
hänen toimitusjohtajasopimuksensa ja päättää hänen
palkkauksestaan ja muista taloudellisista etuuksistaan

Kakkonen Kyösti

19/19

100 %

Kohonen Ari

19/19

100 %

Rönkä Pekka

19/19

100 %

Tammela Pekka

19/19

100 %

Sundell Ann-Christine

19/19

100 %

• hyväksyä konsernijohtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden
toimitusjohtajien nimitykset, heidän palkkauksensa ja
taloudelliset etuutensa

Hallituksen tehtävät

vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen

• vahvistaa konsernin vuosisuunnitelma (budjetti)

• vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka

YHTIÖSTÄ
RIIPPUMATON

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä

• päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa liiketoimintastrategiat

konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

REVENIO GROUP OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN
RIIPPUMATTOMUUSARVIOINTI

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan itsearviointi

• päättää Revenio Group -konsernin palkitsemisjärjestelmistä,

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut taloudelliset
etuudet

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukai-

mukaan lukien mahdollisten optioiden antamisesta

Varsinainen yhtiökokous päättää Revenio Group Oyj:n hallituksen

sesta järjestämisestä. Hallitus päättää yhtiön strategiaa, organisointia,

yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa

palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Yhtiökokouksen

kirjanpitoa ja taloutta koskevista periaatteista.

20.3.2018 tekemän päätöksen perusteella hallituksen palkkio

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä

Hallituksen päätöksenteko

maksetaan 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina ja 60 prosenttisesti

yhtiön johtoryhmän jäsenet, sekä vahvistaa yhtiön organisaation.

Revenio Group Oyj:n hallituksen tehtävänä on edistää Revenio Group

Koska hallitus ei ole perustanut tarkastusvaliokuntaa, huolehtii hallitus

Oyj:n ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet

myös hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen.
Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja tämän
lisäksi tarpeen mukaan. Yhtiön toimitusjohtaja huolehtii siitä, että
kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta,

rahana. Hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja yhtiön
välisen asian käsittelyyn. Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi
tulee enemmistön mielipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se
mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
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TOIMITUSJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN
PALKKIOT 2017–2018, TEUR
2018

2017

261

257

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Rönkä

48

24

Hallituksen jäsen Ari Kohonen

24

24

Hallituksen jäsen Pekka Tammela

24

48

Hallituksen jäsen Kyösti Kakkonen

24

24

Hallituksen jäsen Ann-Christine Sundell

24

24

Toimitusjohtaja Timo Hildén

TOIMITUSJOHTAJAN PALKAT, TULOSPALKKIOT
JA LUONTAISEDUT 2018, EUR

Timo
Hildén

RAHAPALKKA

TULOSPALKKIOT

LUONTAISEDUT

261 633

45 939

240

ja konsernin johtamisjärjestelmän kautta.
YHT.

141 250

403 124

Revenio

TOIMITUSJOHTAJAN ELÄKEIKÄ JA -EDUT
SEKÄ IRTISANOMISAIKA/-KORVAUS:

Yhtiöjärjestyksen mukaan Revenio Group Oyj:llä tulee olla toimi-

Irtisanomisaika (sopimus voi päättyä
aikaisintaan 31.12.2018)

TyEL, lisäeläke
6 kk

Irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava
irtisanomiskorvaus

Terveysteknologia-segmentin

johtajana

toimii

oman

toimensa ohella Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Hildén.
TyEL

Eläke-edut

–

Segmenttiin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2019 ovat:
Icare Finland Oy: KTM Timo Hildén 9.4.2012 alkaen.
Revenio Research Oy: KTM Timo Hildén 29.12.2014 alkaen.
Oscare Medical Oy: Revenio osti joulukuussa 2017 Oscare Medical
Oy:n

informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen

vähemmistöosakkeet,

yhteensä

46,5

%

osakekannasta.

Järjestelyn jälkeen Revenio-konserni omistaa Oscare Medical Oy:n

kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Liiketoimintasegmenttien johtajat ja
tytäryhtiöiden toimitusjohtajat 31.12.2018
Revenio Terveysteknologia

Toimitusjohtaja

yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä

emoyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, tytäryhtiön toimitusjohtajan

TYÖSUHDEOPTIOT

Eläkeikä

tusjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa

Tytäryhtiöiden liiketoiminnan ohjaus tapahtuu Revenio-konsernin

100 %:sti. Oscare Medical Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii

Yhtiön johto ja tytäryhtiöhallinto

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Timo Hildén.

tajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa,

Revenio-konsernin johtoryhmä muodostuu toimitusjohtajasta, eri

joka on hyväksytty hallituksessa. Sopimuksessa on määritelty myös

toimintojen johtajista sekä konsernin tytäryhtiöiden johtajista. Vuonna

Vuoden 2018 aikana myydyt liiketoiminnat

toimisuhteen taloudelliset etuudet kuten erokorvaus ja mahdol-

2018 johtoryhmässä toimivat toimitusjohtaja Timo Hildén, Tomi

liset muut korvaukset. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen

Karvo, Ari Kukkonen, Ari Isomäki,Robin Pulkkinen, Mika Salkola ja Heli

puheenjohtajaksi.

Huopaniemi. Lisäksi johtoryhmän työskentelyyn osallistuu ulkopuo-

Toimitusjohtajan valitsee hallitus. Hallitus on määritellyt toimitusjoh-

Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii 1.1.2017 alkaen Timo
Hildén.

lisena viestinnän asiantuntijana Tiina Olkkonen. Lisäksi konsernille
perustettiin 1.6.2016 alkaen vuosineljänneksittäin kokoontuva laajennettu johtoryhmä, johon kuuluu varsinaisten johtoryhmän jäsenten

Toimitusjohtaja Hildén ja hänen määräysvaltayhteisönsä omistivat
31.12.2018 yhteensä 12 000 Revenio Group Oyj:n osaketta ja 25 500
optiota.

lisäksi Icare USA Inc.:n toimitusjohtaja John Floyd.

Vuoden 2018 aikana ei myyty liiketoimintoja.

Palkitseminen
Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta,
hallituksen määrittelemien tuloskriteerien toteutumisen sekä arvioosuuden perusteella määräytyvästä vuosittaisesta tulospalkkiojärjes-

Revenio Group Oyj:n täysin omistamien tytäryhtiöiden hallitusten

telmästä sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepal-

jäsenet on valittu Revenio-konsernin johtoon kuuluvista henki-

kitsemisjärjestelmää. Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja

löistä. Henkilöille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa konsernin yhti-

tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryhmäeläkevakuutus ja sairaus-

öihin, ei makseta erillistä palkkiota tytäryhtiön hallituksessa toimimi-

kuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys

sesta. Tytäryhtiöiden hallitukset vastaavat lakisääteisistä tehtävistä.

yhtiön kannalta on vähäinen.
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Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäis-

Revenio julkaisee erillisen Palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta

määrä on kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava määrä ja

2018 samanaikaisesti tämän Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 2018

muun johdon tulospalkkion enimmäismäärä on neljän kuukauden

selvityksen kanssa. Molemmat selvitykset löytyvät yhtiön verkkosi-

kiinteää palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjak-

vuilta osoitteesta: http://reveniogroup.fi/fi/sijoittajille/hallinnointi/

solla. Tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konserni-

selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta/

tason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus.
Tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserniyhtiöissä johtavassa
asemassa olevaa henkilöä.

Avainhenkilöiden
konsernissa

on

koskeva

lisäksi

Revenio-

tulospalkkiojärjestelmä.

Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Yhtiöllä on voimassa oleva konsernin

vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilös-

avainhenkilöstölle

törahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n

suunnattu

optio-ohjelma

vuodelta

2015.

Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus.

osakkeiden ostoon.

Toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä ja tytäryhtiöiden
toimitusjohtajilla oli tilinpäätöshetkellä hallussaan 70 100 optiooikeutta, joista toimitusjohtajalla 25 500 optio-oikeutta.

Riskienhallinta
Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa liiketoiminnan

tulospalkkiojärjestelmän
työntekijöitä

Riskienhallinta ja valvonta

jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskiskenaarioiden olosuhteissa. Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Revenio Group
Oyj:n hallitus.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa
Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoimintajohdolla ja

Konsernin taloudellinen raportointi

konsernin johtoryhmällä. Nämä organisaatiotahot vastaavat siitä,

Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteu-

huolehtivat siitä, että niiden vastuulla oleviin prosesseihin sisällytetään
riittävät riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Reveniossa on

tumista seurataan koko konsernin kattavalla kuukausittaisella talou-

kaikkia konsernin työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä.

dellisella raportoinnilla. Kuukausittaiseen tulosraportointiin sisäl-

Tytäryhtiöiden liiketoimintajohto organisoi paikallisesti kunkin yhtiön

Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa

tyvät konserni- ja segmenttikohtaiset toteumatiedot analyyseineen,

koko huomioiden tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan toteutta-

vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilös-

toteumien kehitys edelliseen vuoteen verrattuna, toteumien vertailu

mistavan. Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden kuten vakuutta-

törahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n

taloussuunnitelmiin sekä ennusteet käynnissä olevalle kalenterivuo-

misen ja rahoitusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty toiminta-

osakkeiden ostoon.

delle. Kustakin segmentistä raportoidaan lisäksi keskeisiä talouden ja

tapa on tarkoituksenmukaista, emoyhtiön hallitus tekee päätökset

liiketoiminnan tunnuslukuja.

toimitusjohtajan esityksestä.

oleva ja se voidaan irtisanoa molemminpuolisesti kuuden (6)

Konsernin lyhyen aikavälin taloussuunnittelu perustuu kalenteri-

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan Revenio Group Oyj:n

kuukauden irtisanomisajalla ilman erityistä perustetta, kuitenkin siten,

vuosittain laadittaviin taloussuunnitelmiin, jotka kattavat seuraavan

hallitukselle. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, niiden

että Yhtiön irtisanoessa sopimuksen aikaisin sopimuksen päättymis-

kalenterivuoden.

hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimus on toistaiseksi voimassa

päivä on 31.12.2018.

Konsernin taloudellisesta tilanteesta ja -kehityksestä tiedotetaan

vuodessa.

Yhtiöllä on oikeus valita uusi toimitusjohtaja ja rekisteröidä hänet

puolivuosikatsauksella, osavuosiraporteilla ja tilinpäätöstiedotteella.

Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaa sisäisen tarkastustyön suorit-

kaupparekisteriin, mikäli yhtiö vapauttaa toimitusjohtajan työ-/toimi-

Arvopaperimarkkinalain

tamisen yhteydessä.

velvoitteistaan irtisanomisaikana.

seurauksena Revenio Group Oyj julkaisi 1–3/2018 ja 1–9/2018

26.11.2015

voimaantulleen

muutoksen

osavuosiraporttien selostusosat tiivistetyssä muodossa.

Riskienhallinnan toteuttaminen

välittömin vaikutuksin, mikäli toimitusjohtaja toimii työsopimuslain 8

Vuonna 2018 tilinpäätöstiedote koskien vuotta 2017 julkaistiin

Tytäryhtiöiden johto arvioi riskit vuosisuunnittelun yhteydessä.

luvussa tarkoitetulla moitittavalla tavalla.

15.2.2018, osavuosiraportti 1–3/2017 20.4.2018, puolivuosikatsaus

Riskejä ja niiden hallintaa käsitellään liiketoimintasegmenttien

1–6/2017 6.8.2018 ja osavuosiraportti 1–9/2017 25.10.2018.

johdossa, ja riskiarvioinnit päivitetään myös konsernitasolla vähintään

Yhtiö on kuitenkin oikeutettu päättämään toimitusjohtajasopimuksen

Toimitusjohtaja on oikeutettu työsopimuslain ja muun eläkettä sääte-

kerran vuodessa. Merkittävistä hankkeista, kuten asiakasprojekteista,

levän lainsäädännön mukaiseen eläkkeeseen, sekä ryhmäeläkkeeseen.

tehdään erilliset riskianalyysit.
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Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Revenio Terveysteknologia -segmentissä lääketieteellisten instrumenttien tuottamiseen, tuotekehitykseen ja tuotannon ohjaukseen

Sisäinen valvonta

Revenio-konsernin riskit jaetaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin,

liittyvien operatiivisten riskien arvioidaan olevan keskimääräistä

Sisäinen valvonnan tehtävänä Revenio Group Oyj:ssä on tukea ja

suhdanneriskeihin, vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin.

suurempia toimialan laatuvaatimuksista johtuen.

varmistaa:

Konsernin strategisia riskejä ovat kaikilla toimialoilla vallitseva kilpailu,

Vahinkoriskejä on katettu vakuutuksin. Omaisuus- ja keskeytysva-

• asetettujen tavoitteiden saavuttamista

uusien kilpailevien hyödykkeiden uhka ja muut kilpailijoiden toimen-

kuutuksilla on suojauduttu mahdollisiin omaisuus- ja toiminnan

• resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä

piteet, jotka voivat vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Strategisen riskin

keskeytymisriskeihin. Harjoitetulla liiketoiminnalla on kansainväliset

• toimintaan liittyvien riskien hallintaa

muodostaa myös onnistuminen tutkimus- ja tuotekehitystoimin-

vastuuvakuutukset.

• talous- ja muun johtamisinformaation luotettavuutta

nassa ja siten tuotevalikoiman 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

Rahoitusriskit jakaantuvat luotto-, korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskeihin. Luottotappioriskien hallintaa varten yhtiöllä on kaikki
konserniyhtiöt käsittävä luottovakuutus. Yhtiön hallitus käsittelee

ja oikeellisuutta
• lakien ja määräysten sekä strategioiden, suunnitelmien, sisäisten
sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista

kokouksissaan kuukausittain ja tarvittaessa useammin talouteen ja

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan

rahoitukseen liittyvät asiat sekä antaa tarvittaessa päätöksiä ja ohjeita

ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen- ja muu

rahoitusriskien hallintaan mm. korko- ja valuuttasuojauksiin liittyen.

valvonta. Sisäinen valvonta konsernitasolla perustuu tytäryhtiöiden

Maksuvalmiusriskiin voivat vaikuttaa ulkopuolisen lainarahoituksen

kuukausittain

saatavuus, konsernin luottokelpoisuuden kehittyminen, liiketoi-

ennusteisiin, jotka emoyhtiön hallitus niin ikään kuukausittain käsit-

laatimiin

tulosraportteihin,

tilanneanalyyseihin

ja

terveysteknolo-

minnan kehitys ja muutokset asiakkaiden maksukäyttäytymisessä.

telee kokouksissaan. Sisäisen valvonnan toimintatavat tytäryhtiöissä

giaan liittyvien kehitysaihioiden hankinta. Yritysostojen onnistu-

Maksuvalmiusriskiä seurataan kassaennustein, joiden ennusteperiodi

mm. keskeisimpien talousprosessien osalta on määritelty yhtiöittäin

minen vaikuttaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutumiseen.

on enimmillään 12 kuukautta.

laadituissa ohjeistuksissa.

Sisäinen tarkastus

Lähipiiriliiketoimet

säännöllisesti päivittäisjohtamisen, kuukausittaisen konsernin rapor-

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta

Yhtiön johtotehtävissä toimivilla henkilöillä ja heidän lähipiirillään

toinnin ja vuotuisten strategiapäivitysten yhteydessä.

toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen Keskuskauppakamarin

on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että yhtiölle kaikki

hyväksymä

suorittava

omaan lukuun tekemänsä yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman

KHT-yhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorit-

ehtoisiin välineisiin tai niin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitus-

tava KHT-yhteisö.

välineisiin liittyvät liiketoimet. Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä

Yrityskaupat voivat myös muuttaa konsernin riskiprofiilia.
Strategisia riskejä ja tarvetta toimenpiteisiin seurataan ja arvioidaan

Operatiiviset riskit liittyvät merkittävimpien asiakkuuksien pysymiseen
ja kehittymiseen, jakeluverkoston toimintaan sekä onnistumiseen
asiakaspohjan ja markkinoiden laajentamisessa. Erityisesti Revenio

tilintarkastusyhteisö.

Sisäistä

tarkastusta

Terveysteknologia -segmentissä operatiivisia riskejä liittyy uusille

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhal-

markkinoille laajentumiseen liittyviin tekijöihin, kuten uusien eri valti-

linnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta.

oiden harjoittama lääketieteellisten instrumenttien kaupan myynti-

Tarkastus perustuu Revenio Group Oyj:n hallituksen vuosittain hyväk-

lupasääntely ja tähän liittyvät terveydenhuoltomarkkinoita koskevat

symään tarkastussuunnitelmaan.

viranomaispäätökset. Operatiiviseksi riskiksi voidaan myös luokitella
onnistuminen strategian mukaisissa, terveysteknologiaan liittyvissä

toimivien ja heidän lähipiirinsä kaupoista viipymättä ja viimeistään
kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella sisäpiiritiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen
tiedoteluokkaa "Johdon liiketoimet". Pörssitiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla yhtiön verkko-

Yhtiön sisäistä tarkastusta suorittaa Ernst & Young Oy.

sivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta.
Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii

tutkimus- ja kehityshankkeissa.

siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin
kuuluvista osapuolista konsernihallinnossa.
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Revenio Group Oyj:llä ei ole sen normaalin liiketoiminnan puitteissa

Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja

tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiöko-

olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehdoista

heidän lähipiiriläistensä on 3.7.2016 alkaen MAR-sääntelyn mukai-

kouksen päättyessä.

poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

sesti ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai

Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten
mukaisia tietoja lähipiiriliiketoimista toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiirihallinto

muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee
tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan yhtiön hallituksen jäsenten

ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain

yhtiön

tilinpäätöksen

yhteydessä

ja

raportoi säännöllisesti havainnoistaan yhtiön hallitukselle.
Yhtiökokous 2018 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhtiö

ilmoitusvelvolliset).

Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT

on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia.

Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja

tilintarkastuskertomuksen

ja toimitusjohtajan lisäksi myös yhtiön johtoryhmän jäsenet (johdon

Yhtiössä pidetään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla

Revenio Group Oyj:n sisäpiiriohjeet

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän

Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä.
Aiemman lainsäädännön mukaisen julkisen sisäpiirirekisterin tiedot

Merja Itäniemi. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

TILINTARKASTAJILLE MAKSETUT PALKKIOT
VUOSINA 2017–2018, TEUR

ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n sisäpiirirekisterissä (rekisterin
päivitys lakannut 2.7.2016) yhtiön verkkosivuilla arvopaperimarkkina-

DELOITTE OY

lain siirtymäsäännösten tavalla.

Tilintarkastus

oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja

Johdon ilmoitusvelvolliset sekä yhtiön erikseen määrittelemät

Muut palvelut

12

12

säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta,

henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa yhtiön liikkeeseen laskemia

Yhteensä

57

61

sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin

arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopi-

liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

muksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen ja tilin-

säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities
and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää yhtiön

Revenio julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan
sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki
soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään

päätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain

2018

2017

45

50

Muut asiat

etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa
mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa
yhtiön arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Whistleblowing
Revenio Group Oyj (yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa, “yhtiö”) on

viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. Revenio pitää

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä

laatinut seuraavat menettelyohjeet yhtiön työntekijöiden ja muiden

yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämissä tilanteissa hankekohtaisia

yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa.

tahojen tekemien sisäpiirikaupan, markkinoiden manipuloinnin sekä

sisäpiirirekistereitä.

Yhtiön sisäpiiriläisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi

sisäpiirikaupan ja markkinoiden manipuloinnin yrityksien, kirjanpi-

ote sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntira-

toon, sisäiseen valvontaan, tilintarkastukseen tai yhtiön muuhun

joitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

toimintaan liittyvän laittoman tai epärehellisen menettelyn ilmoi-

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm.
seuraavien tehtävien toteutumisesta yhtiössä:

tusten (”Whistleblowing-ilmoitus”) käsittelyyn. Yhtiön hallitus on

Tilintarkastus

• sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;
• sisäpiiriasioiden koulutus;
• sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen
Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);
• hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
• sisäpiiriasioiden valvonta ja

nimittänyt hallituksen puheenjohtajan vastaanottamaan ja tutkimaan

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka

Whistleblowing-ilmoitukset.

tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Yhtiökokoukselle

tehtävän

ehdotuksen

yhtiön

tilintarkastajaksi

valmistelee hallitus. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja

• sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta.
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Whistleblowing-ilmoitukset voidaan toimittaa hallituksen puheen-

riittävän yksityiskohtaisesti ja ne täydentävät hallitukselle annettavan

Tutkimusten perusteella hallitus päättää asiaankuuluvista jatkotoi-

johtajalle seuraavasti:

Esityslistan tietoja. Raportti sisältää kuvauksen Whistleblowing-

menpiteistä. Hallitus säilyttää rekisteriä kaikista hallituksen puheen-

ilmoituksesta, tehdyt selvitykset ja toimintasuositukset.

johtajan toimenpide-ehdotuksista ja toimenpiteistä Whistleblowing-

Kirjallisesti:

Mikäli hallituksen puheenjohtaja katsoo, että tutkinnassa tai tutki-

ilmoitusten selvittämiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja

mustulosten analysoinnissa olisi tarkoituksenmukaista käyttää ulko-

Revenio Group Oyj

puolisia neuvonantajia tai asiantuntijoita hallituksen puheenjohtaja

Äyritie 22

voi delegoida tutkimusvastuun yhdelle tai useammalle henkilölle,

Yhtiön toimintatapojen mukaisesti hallitus, hallituksen puheenjohtaja

01510 Vantaa

myös tahoille, jotka eivät ole yhtiön palveluksessa. Kaikki tutki-

tai yhtiön muu johto eivät ryhdy tai yritä ryhtyä minkäänlaisiin vasta-

mukset suoritetaan luottamuksellisesti siten, että tietoja luovute-

toimiin sitä henkilöä kohtaan, joka tekee Whistleblowing-ilmoituksen

taan vain tutkintamateriaalin tarkastelun helpottamiseksi tai milloin

tai avustaa hallitusta, hallituksen puheenjohtajaa, yhtiön johtoa tai

laki sitä vaatii. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa

muuta henkilöä tai ryhmää, mukaan lukien valtion viranomaiset, joka

tahot voivat edellyttää toimitusjohtajan tai muun johtajan, emoyh-

tutkii Whistleblowing-ilmoitusta tai muuten auttaa sen ratkaisemisessa.

tiön henkilökunnan tai kenen tahansa muun yhtiön työntekijän apua

Vastatoimia ei myöskään suvaita miltään muulta henkilöltä tai ryhmältä.

Sähköpostitse:
whistleblowing@revenio.fi
Kaikki

hallituksen

puheenjohtajalle

osoitetut

Whistleblowing-

ilmoitukset tulee merkitä selkeästi luottamuksellisiksi ja kiireellisiksi.

Whistleblowing-ilmoitusten tutkinnassa ja ratkaisemisessa, mikäli
he katsovat sen tarpeelliseksi. Hallituksen puheenjohtaja tai hänen

Hallituksen puheenjohtaja valmistelee kaikista Whistleblowing-

valtuuttamansa tahot määrittelevät tutkimusten rajat. Yhtiö ja yhtiön

ilmoituksista kirjallisen esityslistan (“Esityslista”), jossa on ilmoituksen

työntekijät avustavat tarpeen mukaan kaikissa tutkimuksissa.

vastaanottopäivämäärä, yhteenveto ilmoituksen sisällöstä (mukaan
lukien ilmoituksen väitteet ja osalliset henkilöt) ja ilmoitukseen
mahdollisesti liittyvien tutkimusten sen hetkisestä tilanteesta, sekä
mahdollinen asian ratkaisu. Hallituksen puheenjohtaja toimittaa
päivitetyn Esityslistan hallitukselle ennen jokaista hallituksen kokousta
tuoden esiin viimeaikaiset tapahtumat riittävällä tarkkuudella.
Mikäli

Whistleblowing-ilmoitus

koskee

hallituksen

nimettömästi tai luottamuksellisesti käyttäen yllä kuvattuja menettelytapoja. Kaikki työntekijöiltä saadut Whistleblowing-ilmoitukset käsi-

suorittamaan sopiva muutostoimenpide Whistleblowing-ilmoituksen

tellään nimettömästi tai luottamuksellisesti niin pitkälle kuin tällainen

johdosta. Hallitus voi konsultoida vapaasti ketä tahansa sopivan

käsittely on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista ja perusteltua.

asiantuntemuksen omaavaa Yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä
Whistleblowing-ilmoituksen arvioinnissa. Hallitus voi harkintansa

tajaa, puheenjohtajan tulee viipymättä jäävätä itsensä tutkinnasta

tuntijoita Whistleblowing-ilmoituksen tutkinnan tulosten arvioinnissa.

taan ja tutkinnan tulosten raportointiin hallitukselle tämän menettelyohjeen mukaisesti.

Yhtiön työntekijöillä on oikeus tehdä Whistleblowing-ilmoituksia

toimittamat kirjalliset Raportit. Hallituksella on valta määrätä Yhtiö

mukaan käyttää myös ulkopuolisia tarkastajia, neuvonantajia ja asian-

nimittää toisen henkilön kyseisen Whistleblowing-ilmoituksen tutkin-

TYÖNTEKIJÖIDEN LUOTTAMUKSELLISET JA NIMETTÖMÄT
ILMOITUKSET

Hallitus käsittelee Esityslistan ja kaikki hallituksen puheenjohtajan

puheenjoh-

ja ilmoittaa asiasta hallitukselle kirjallisesti. Tämän jälkeen hallitus

WHISTLEBLOWING-ILMOITUSTEN TEKIJÖIDEN SUOJELU

DOKUMENTIT; LUOTTAMUKSELLISUUS
Hallituksen

puheenjohtaja

säilyttää

kaikki

Whistleblowing-

ilmotukseen, sen tutkintaan, sekä siitä tehtyyn päätökseen liittyvät

Hallitus voi milloin tahansa päättää tutkivansa Whistleblowing-

dokumentit seitsemän vuoden ajan. Kaikki dokumentit ovat ehdot-

ilmoituksen kollegiona hallituksen puheenjohtajan sijaan. Näissä

toman luottamuksellisia.

tapauksissa hallitus arvioi pikaisesti mahdollisen ulkopuolisen avun
tarpeen tutkimusten suorittamiseksi. Tehdessään päätöksen siitä,

Hallituksen puheenjohtaja arvioi viipymättä ilmoituksen saavuttua,

että hallitus kollegiona tutkii Whistleblowing-ilmoituksen hallituksen

onko kyseinen ilmoitus Whistleblowing-ilmoitus. Mikäli Hallituksen

puheenjohtajan sijaan, hallitus voi ottaa huomioon muun muassa

puheenjohtaja päätyy siihen, että kyseessä on Whistleblowing-

väitetyn rikkomuksentekijän henkilöllisyyden, rikkomuksen vaka-

ilmoitus, hänen tulee tutkia ilmoituksen asia ja raportoida tutkimus-

vuuden ja laajuuden, väitteiden uskottavuuden, ja mahdolliset muut

tuloksista kirjallisesti hallitukselle (”Raportti”). Raportit valmistellaan

tilanteeseen liittyvät tekijät.

JULKAISUMENETTELY
Yhtiö toimittaa nämä menettelyohjeet kaikille työntekijöilleen.
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Pörssitiedottaminen ja pörssitiedotteet
Pörssitiedottamisen taloudellisesta sisällöstä ja sijoittajaviestinnästä vastaa konsernin toimitusjohtaja. Pörssitiedottamiseen liittyvien säännösten noudattamista valvovat yhtiössä toimitusjohtaja ja
talousjohtaja.
Yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässään tasapuolisuuden periaatetta
ja julkaisee kaiken sijoittajatiedon Internet-sivuillaan suomeksi ja
englanniksi.

IR-periaatteet
Revenion tavoitteena on tuottaa markkinoille jatkuvasti oikeaa ja
ajan tasalla olevaa tietoa yhtiön osakkeiden hinnanmuodostuksen
perustaksi. Tavoitteena on parantaa yhtiön toiminnan tunnettuutta,
lisätä sijoitusinformaation avoimuutta ja siten yhtiön kiinnostavuutta
sijoituskohteena.
Revenio julkaisee vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi pdftiedostona verkkosivuillaan osoitteessa www.reveniogroup.fi.
Yhtiö noudattaa 30 vuorokauden hiljaista sekä suljettua jaksoa ennen
osavuosikatsauksen julkistamista ja 30 vuorokauden hiljaista sekä
suljettua jaksoa ennen tilinpäätöksen julkistamista. Muina aikoina
sijoittajien kyselyihin vastataan puhelimitse, sähköpostilla sekä järjestämällä sijoittajatapaamisia.

Hallinnointiperiaatteiden päivitys ja lisätiedot
Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu samanaikaisesti yhtiön vuoden 2018 vuosikertomuksen kanssa yhtiön internet-sivuilla ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Hallinnointiperiaatteita
koskevat kysymykset ja kommentit pyydetään toimittamaan osoitteeseen info@revenio.fi.
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Tässä vuosikertomuksessa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot
perustuvat konsernin ja tytäryhtiöiden johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne
sisältävät epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.
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