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Toimitusjohtajan katsaus 2020

Ylsimme poikkeusoloissa erinomaiseen suoritukseen –
uusien sekä innovatiivisten työtapojen nopea 
käyttöönotto ja proaktiivinen toiminta tuottivat tulosta.

Joulukuussa antamamme positiivinen tulosvaroitus 
heinä-joulukuun 2020 liikevaihdon kasvun osalta oli 
osoitus koko organisaatiomme erinomaisesta kyvystä 
sopeutua nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. 

Kiinteät kulut olivat koko vuoden 2020 ajan 
poikkeuksellisen alhaisella tasolla Covid-19-
pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi. 



Toimitusjohtajan katsaus 2020

Kasvaneet hygieniavaatimukset heijastuivat 
poikkeuksellisen vahvana kysyntänä sekä iCare-
silmänpaineen mittauslaitteille että niiden kertakäyttöisille 
antureille läpi vuoden. 

Vastasimme kasvaneeseen kysyntään laajentamalla 
antureiden tuotantokapasiteettia. 

Suoritimme menestyksekkäästi etänä MDSAP:n (Medical
Device Single Audit Program) mukaiset seuranta-
auditoinnit sekä Suomessa että Italiassa.

Jatkoimme vastuullisuusohjelmamme kehittämistä.



Toimitusjohtajan katsaus 2020

Covid-19- rajoitustoimet vaikuttivat erityisesti alkuvuonna 
iCare-silmänpohjan kuvantamislaitteiden myyntiin.

Silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynti piristyi 
toukokuusta alkaen nousujohteisesti kohti loppuvuotta ja 
toimitukset käynnistyivät uudelleen. 

Arvioimme kuitenkin Covid-19-rajoitustoimien vaikut-
tavan edelleen jossakin määrin kuvantamislaitteiden 
myyntiin ja asiakastoimituksiin vuonna 2021. 

Erityisesti iCare DRSplus -silmänpohjan kuvantamislaite 
on saanut erinomaisen vastaanoton markkinoilla ja 
laitteen kysyntä oli vahvaa.
• Markkinoiden paras tuote, jolla voidaan ottaa korkealaatuiset 
kuvat entistä nopeammin ja täysin automatisoidusti. 



Toimitusjohtajan katsaus 2020

Panostamme tuoteportfoliomme jatkuvaan kehittämiseen 
ja globaalien kompetenssiemme rakentamiseen sekä
digitaaliseen markkinointiin. 

Yhdistimme kaikki oftalmologiset tuotteemme yhden 
yhtenäisen iCare-brändin alle. 

CenterVue-yritysoston myötä jo tässä̈ vaiheessa 
saavutetuilla synergioilla, erityisesti myynnin ja 
markkinoinnin sekä toimitusketjun osalta, voimme 
vahvistaa kilpailukykyämme ja markkina-asemaamme 
edelleen. 



STRATEGIAKATSAUS



Haluamme pitää upean maailman kaikkien nähtävänä seuraavien 
strategisten kulmakivien avulla

Parannamme
kliinisen 
diagnostiikan 
laatua 
kohdennetuilla 
tuoteinnovaatioilla

Muutamme
Kliinisiä 
hoitokäytäntöjä 
silmien hoidon 
ohjelmistoratkaisuilla

Jatkamme
vahvaa 
kannattavaa 
kasvua

Fokusoimme
silmien hoidon 
markkinoihin

Rakennamme
iCare-brändin 
tunnettuutta ja 
vahvistamme 
asiakaskokemusta



Keskitymme silmien hoidon markkinoihin

VANHA
Autamme parantamaan 
elämänlaatua terveydenhuollon 
ratkaisuilla, jotka 
mahdollistavat paremman 
diagnoosin 

UUSI
Haluamme pitää 
upean maailman 
kaikkien nähtävänä



Keskitymme silmien hoidon markkinoihin

Pitkän aikavälin 
kasvumahdollisuuksia 
Reveniolle

Megatrendit vaikuttavat silmien hoidon 
markkinoihin

Silmien hoidon kysyntä kasvaa ikääntyvän ja 
kasvavan väestön sekä muuttuvien 
elämäntapojen myötä. 

Silmien hoidon kokonaisvaltaisista 
järjestelmistä on tulossa yhä tärkeämpiä 
kasvavien järjestelmäkustannusten ja 
resurssien rajallisuuden vuoksi.

Etäterveydenhuollon ja potilaan 
etäseurannan kysyntä kaikilla markkinoilla 
kasvaa edelleen, mitä Covid-19-pandemia 
on edelleen kiihdyttänyt.



Pääomien kohdentaminen strategisen painopisteen mukainen

Etsimme 
aktiivisesti 
kaupallisia 
kumppaneita 
Venticalle and 
Cuticalle



WE ASPIRE TO KEEP THE 
WONDERFUL WORLD VISIBLE FOR ALL  



JATKAMME VAHVAA 
KANNATTAVAA KASVUA

17.3.2021
TALOUDELLINEN KATSAUS
ROBIN PULKKINEN, TALOUSJOHTAJA



Markkinoita nopeampi kasvu

Revenio on kasvattanut markkinaosuuttaan vuodesta 
2016 lähtien vuosittaisen keskimääräisen kasvun 
(CAGR) ollessa noin 27 % liikevaihdon kasvuvauhtia, 
verrattuna markkinoiden 4–6 % kasvuvauhtiin.

Kun Centervue-yritysoston vaikutukset eliminoidaan, on 
kasvuvauhti ollut hieman yli 13 %. Revenio on 
jatkossakin sitoutunut markkinaosuutensa jatkuvaan 
parantamiseen kaikissa tuoteryhmissä tavoitteenaan 
orgaanisen kasvun vauhdittaminen.

Lisäksi yhtiö kartoittaa jatkossakin markkinoita 
mahdollisten yritysostokohteiden varalta 
tuotevalikoimansa kasvattamiseksi silmän 
diagnostiikkaratkaisuilla. 
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MEUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Muutos % 1.10.-31.12.2020 1.10.-31.12.2019 Muutos %

Liikevaihto 61,1 49,5 23,4 % 19,7 14,9 31,7 %

Liiketulos
Liiketulos %

17,1
28,1 %

12,6
25,5 %

36,0 %
2,6 %

7,6
38,8 %

5,2
34,9 %

46,2 %
3,8 %

Oikaistu liiketulos
Oikaistu liiketulos % -

19,1
31,2 %

15,4
31,0 %

24,2 %
0,2 %

7,6
38,8 %

5,2
34,9 %

46,2 %
3,8 %

Oikaistu käyttökate***
Oikaistu käyttökate % -

21,7
35,5 %

17,4
35,1 %

24,8 %
0,4 %

8,3
42,1 %

5,8
38,6 %

43,7 %
3,5 %

Laimentamaton tulos / osake 0,505 0,365 0,222 0,143

31.12.2020 31.12.2019 Muutos %

Omavaraisuusaste-%
Nettovelkaantumisaste-%

60,9 %
-2,4 %

58,6 %
3,4 %

2,3 %
-5,8 %

Avainluvut 2020



Vahva tase

Oman pääoman taso on 
pysynyt vahvana vuosien 
varrella.

Yhtiön oikaistu kannattavuus 
parani vuoden 2020 aikana.

Sijoitettu pääoma kasvoi 
viisinkertaiseksi vuonna 
2019 CenterVue-yritysoston 
jälkeen, mikä on pääsyy ROI 
laskuun. 
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-43.8%

84.0%

53.2%

35.5%

1–12/2017

-47.6%
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33.3%
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-55.6%

58.6%
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31.0%

1–12/2019

3.4%

60.9%

18.1%

31.2%

1–12/2020 -2.4%

 Equity ratio %

 Return on investment %

• EBIT% excluding 
non-recurring items

• Net gearing %



Osakkeenomistajat 31.12.2020



Osakkeen kurssikehitys 2020



Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021

Covid-19-pandemia aiheuttaa 
edelleen markkinoihin liittyvää 
epävarmuutta. 

Kasvu
Revenio-konsernin valuuttakurssioikaistun 
liikevaihdon arvioidaan kasvavan vahvasti 
edellisvuodesta

Kannattavuus Kannattavuuden arvioidaan olevan hyvällä tasolla 
ilman kertaluontoisia eriä
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