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FIM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 

– Vuoden 2010 liiketulos oli 10,8 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa vuonna 2009) ja liiketoiminnan nettotuotot 
44,6 miljoonaa euroa (37,8). 

– Asiakasliiketoiminta kehittyi positiivisesti. Nettopalkkiotuotot, jotka muodostavat yli 90 % FIMin liiketoiminnan 
nettotuotoista, kasvoivat 42,0 miljoonaan euroon eli 43 % vuotta aiemmasta (29,3). 

– Markkinaosuus kasvoi sekä sijoitusrahastotoiminnassa että arvopaperivälitystoiminnassa. 
– Hallinnoitavien varojen määrä kasvoi 2,7 miljardiin euroon (31.12.2010) eli 9 % (2,5 miljardia euroa 31.12.2009). 
– Henkilökunnalle suunnattujen osakeantien jälkeen FIMin omistajina on yli 170 fimiläistä eli yli 80 % henkilöstöstä. 

Henkilöstöstä 91 % pitää FIMiä kokonaisuudessaan todella hyvänä työpaikkana. 
– FIM odottaa vuoden 2011 liiketuloksen paranevan edellisvuodesta. 
 
Suomalaisen sijoituspalvelutalo FIMin liiketoiminnan tulos ja kannattavuus kohenivat selvästi vuonna 2010. 
Tuloskasvua siivittivät osakemarkkinoiden vahva kehitys, hallinnoitavien varojen määrän kasvu, 
pääomamarkkinatoiminnan vakaa kehitys ja kustannusten hallinta. Pankkitoiminnan treasury-tuotot jäivät odotetusti 
edellisvuotta alemmalle tasolle korkomarkkinoiden epävarmuuden takia. 
 
Asiakkaille FIMin rahastojen ja yksilöllisen varainhoidon aktiivisen ja kantaaottavan sijoitustoiminnan onnistuminen 
näkyi vahvoina tuottoina. FIM Sijoitusrahastojen osuudenomistajien kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli 21 %.  
 
FIMin pääomamarkkinatoiminta ylitti tavoitteensa NASDAQ OMX Helsingin Pörssin osakevaihdon maltilliseksi 
jääneestä kasvusta huolimatta. Arvopaperivälityksessä supistettiin asiakaskeskeisen strategian mukaisesti 
kaupankäyntiä omaan lukuun. FIMin vähittäispankkitoiminnassa asiakasmäärä, talletuskanta ja luottokanta kohosivat 
selvästi. Myös vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Sijoittajat ottivat suotuisasti 
vastaan mahdollisuuden sijoittaa pääomaturvatusti FIMin rahastoihin. 
 
FIMin ammattitaito sai myös kansainvälistä tunnustusta: Reuters-konsernin vertailuissa Lipper palkitsi kaksi FIMin 
varainhoitorahastoa eli FIM Varainhoito 30 ja FIM Varainhoito 70 Sijoitusrahastot parhaina omissa luokissaan. 
 
FIM-konsernin ja FIM Pankki Oy:n vakavaraisuusasema on erittäin vahva.  
 

Avainluvut 

 1–12/2010 1–12/2009 Muutos 

Liiketoiminnan nettotuotot (miljoonaa euroa) 44,6 37,8 +18 % 

Liiketulos (miljoonaa euroa) 10,8 6,5  +67 % 

Liiketulosprosentti 24 % 17 %  

   

Oma pääoma (miljoonaa euroa) 50,6 49,8 +2 % 

Oman pääoman tuotto (ROE)  15,6 % 9,0 %  

Kulu-/tuottosuhde  0,76 0,83  

Vakavaraisuussuhdeluku 24,4 % 20,7 %  

 

 
Toimintaympäristö vuonna 2010 
Vuosi 2010 oli kokonaisuudessaan jälleen vahva pörssivuosi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla arvopaperimarkkinat 
hakivat suuntaa mm. euroalueen velka- ja budjettivajeongelmien sekä USA:n talouden hitaan toipumisen takia. 
Toisella vuosipuoliskolla osakekurssit kääntyivät jälleen voimakkaaseen nousuun, kun luottamus maailmantalouden 
elpymiseen vahvistui. Yhtiöiden tulokset paranivat selvästi edellisvuodesta, ja luottamusindikaattorit vahvistuivat 



FIM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 

2 

edelleen. Vuosi 2010 päättyi alkuvuotta myönteisemmissä tunnelmissa, vaikka USA:n ja Euroopan talousongelmat 
huolestuttivat yhä. 
 
Maailman kehittyneitä osakemarkkinoita kuvaava MSCI World (Developed World) -indeksi nousi heikosta 
alkuvuodesta huolimatta euromääräisesti ja osinkokorjattuna 20 % vuonna 2010. Yhdysvaltojen teollisuusosakkeita 
kuvaava Dow Jones Industrial Average -indeksi nousi euromääräisesti 19 % ja OMX Helsinki Cap -indeksi 30 %. 
Samaan aikaan kehittyvien markkinoiden indeksi (MSCI EM) ylsi vuoden aikana 27 %:n kasvuun. 
 
Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää rahapolitiikkaansa pitäen ohjauskoron ennallaan alhaisella yhden prosentin 
tasolla. Vaikka euribor-korot nousivat hieman, ne pysyivät edelleen historiallisen alhaisilla tasoilla. Päähuomio 
kohdistui vuonna 2010 euroalueen velkakriisiin. Sekä Kreikka että Irlanti joutuivat turvautumaan vuoden aikana EU:n 
ja kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tarjoamaan tukipakettiin. Heikossa asemassa olevien EU-maiden 
valtionlainojen korkoerot kasvoivat huomattavasti suhteessa Saksan lainoihin. Sen sijaan Saksan valtion 
joukkovelkakirjalainoissa korot jatkoivat laskuaan. 
 
Suomen rahastomarkkinoilla vuosi 2010 oli osuudenomistajien arvonkehityksen osalta vahva, mutta 
osuudenomistajien tekemien nettovirtojen osalta heikko. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu 
rahastopääoma kasvoi 61,3 miljardiin euroon (31.12.2010) eli 13 % (54,3 miljardia euroa 31.12.2009). Koko vuoden 
nettomerkinnät jäivät kuitenkin 0,0 miljardiin euroon (4,2 miljardia euroa 2009). 
 
Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosio kasvoi vuoden 2010 aikana. Nettovirta osake- ja 
yhdistelmärahastoihin oli 1,2 miljardia euroa (3,9 miljardia euroa 2009), josta yli miljardi euroa suuntautui kehittyvien 
markkinoiden osakerahastoihin. Myös maailmanlaajuiset osake- ja yhdistelmärahastot kiinnostivat merkittävästi, kun 
taas länsimaiden yksittäisiin päämarkkina-alueisiin, Eurooppa, USA ja Japani, keskittyvistä osakerahastoista 
vedettiin sijoituksia pois.  
 
Korkorahastoista lunastettiin nettomääräisesti yhteensä 0,7 miljardia euroa (nettovirta 0,4 miljardia euroa 2009). 
Sijoituksia lähti eniten valtionobligaatio- ja lyhyen koron rahastoista. Korkeariskisemmät yrityslainarahastot ja 
kehittyvien markkinoiden obligaatiorahastot saivat sen sijaan sijoittajilta merkittävästi uutta rahaa. 
 
Vuosi 2010 oli NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä euromääräisellä vaihdolla mitattuna edelleen hiljainen. 
Osakevaihto kasvoi kuitenkin 6 % edellisvuodesta ja oli 138,7 miljardia euroa (130,7 miljardia euroa 2009). 
Keskimääräinen päivävaihto oli 0,55 miljardia euroa (0,52 miljardia euroa 2009). Osakekauppoja tehtiin päivässä 
keskimäärin 61 096 kappaletta, eli noin 18 % enemmän kuin edellisvuonna (51 644), mutta osakemääräinen vaihto 
laski 10 %. Osakemääräistä vaihtoa vähensi mm. kaupankäynnin osittainen siirtyminen nk. vaihtoehtoisiin 
markkinapaikkoihin ja automatisoidun kaupankäynnin lisääntyminen. 
 
Liiketoiminnat 
 
Varainhoito 
Hallinnoitavien varojen määrä kohosi vuonna 2010 hyvässä markkinatilanteessa 2,7 miljardiin euroon (31.12.2010) 
eli 9 % (2,5 miljardia euroa 31.12.2009). FIMin markkinaosuus Suomeen rekisteröidystä rahastopääomasta kohosi 
3,3 %:iin edellisvuoden 3,2 %:sta. FIM säilytti asemansa hoidettavalla varallisuudella mitattuna neljänneksi 
suurimpana osakerahastojen hoitajana Suomessa. 
 
FIMin rahastojen sijoitustoiminta onnistui vahvalla markkinalla hyvin. Maailman osakeindeksi, MSCI World 
(Developed World + Emerging Markets), tuotti osingot huomioiden euromääräisesti 20,8 % vuoden aikana. FIM 
Sijoitusrahastojen, mukaan lukien korkorahastot, osuudenomistajien kaikkien kulujen jälkeinen keskituotto oli runsaat 
21 %. Parhaimmat tuotot osuudenomistajat saivat kehittyvien markkinoiden osakerahastoista, erityisesti Venäjälle 
sijoittavista rahastoista. FIM on varainhoitotoiminnan 17 toimintavuodesta 12:na pystynyt kulujen jälkeen tuottamaan 
kantaaottavalla sijoituspolitiikalla osuudenomistajille lisäarvoa verrattuna passiiviseen indeksisijoittamiseen. Koko 
toiminta-aikanamme maailman osakeindeksi on tuottanut euromääräisesti 5 % p.a., FIM Sijoitusrahastojen 
vertailuindeksit vajaat 11 % p.a. ja FIM Sijoitusrahastot kulujen jälkeen yli 18 % p.a. 
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FIMin yksilöllinen varainhoito onnistui sijoitustoiminnassaan hyvin. Yksilöllinen varainhoito vastasi myös vuonna 2010 
aktiivisilla ja kantaaottavilla allokaatiopäätöksillä markkinatilanteen muutoksiin ja onnistui tuottamaan asiakkaille sekä 
hyvää absoluuttista että riskikorjattua tuottoa. Korkeamman riskin salkut toivat absoluuttisesti parhaimmat tuotot. 
Vertailuindekseihin nähden kuitenkin alhaisemman riskin salkunhoito onnistui parhaiten. 
 
FIMin rahastot saivat tunnustusta myös kotimaan markkinoiden ulkopuolella. Thomson Reutersin omistama Lipper 
jakoi maaliskuun lopulla palkintoja parhaille Pohjoismaissa jakelussa oleville rahastoille. FIM Varainhoito 70 ja FIM 
Varainhoito 30 -rahastot olivat kategorioidensa parhaita sijoitusrahastoja, ja jatkoivat näin FIM Sijoitusrahastojen 
aiempina vuosina saavuttamien palkintojen sarjaa. Palkinnot ovat osoitus koko FIMin salkunhoitotiimin 
onnistumisesta, sillä varainhoitorahastot sijoittavat allokaationäkemyksen mukaisesti maailmanlaajuisesti lähinnä 
FIMin hoitamiin osake- ja korkorahastoihin. 
 
Vuoden 2010 aikana aloitettiin konsultatiivisen varainhoitopalvelun tarjoaminen. FIMin menestyksekästä 
varainhoitorahastojen valikoimaa laajennettiin FIM Varainhoito 100 Sijoitusrahastolla, joka on suunnattu sekä 
institutionaalisille että yksityissijoittajille.  
 
FIM jatkoi investointia performance attribution -järjestelmään salkunhoidon laadun parantamiseksi entisestään. Myös 
Ruotsin liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin, ja FIM odottaa Ruotsin markkina-alueen merkityksen konsernin 
liiketoiminnalle kasvavan edelleen. 
 
Pääomamarkkinat 
Vuotta 2010 varjosti Euroopan velkakriisistä johtuva epävarmuus markkinoilla. Haasteellisessa 
markkinaympäristössä FIMin asiakaskeskeinen ja kantaaottava toimintatapa otettiin hyvin vastaan. FIMin 
pääomamarkkinatoiminta (välitys, online-kaupankäynti ja säilytystoiminta) onnistui ylittämään tärkeimmät 
kasvutavoitteensa valitun kohderyhmän osalta. 
 
FIMin arvopaperivälitystoiminnan markkinaosuus NASDAQ OMX Helsingin pörssissä kasvoi vuonna 2010. 
Markkinaosuus kauppojen arvolla mitattuna oli 4,0 %, kun se vuonna 2009 oli 3,7 %. Kauppojen määrällä mitattuna 
vaihto-osuus oli 3,4 %, kun se vuotta aiemmin oli 3,2 %. 
 
Vuoden 2010 aikana FIMin arvopaperivälityksessä keskityttiin kehittämään valittua toimintatapaa. Pienyhtiöiden 
analyysiin panostettiin, ja vuoden lopulla päätettiin konsernin asiakaskeskeisen strategian mukaisesti supistaa 
kaupankäyntiä omaan lukuun. Toiminnasta vapautuneet resurssit kohdistettiin asiakasrajapinnan palveluun. Vuoden 
aikana aloitettiin myös valmistelut uusien asiakasryhmien palvelemiseksi.  
 
FIM Direct -onlinekaupankäynnin asiakaslukumäärä ja kaupankäyntivolyymit kasvoivat vuoden 2010 aikana. FIM toi 
kaupankäynnin kohteeksi CFD (Contract for Difference) -tuotteet, joiden avulla FIMin asiakkaat voivat sijoittaa mm. 
valuutta- ja hyödykemarkkinoille. Kaupankäynnin kohteena olevien tuotteiden ja markkinoiden määrää tullaan 
edelleen lisäämään vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 aikana FIM käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on tarjota 
asiakkaille mahdollisuus toteuttaa välitystoimeksiantoja myös FIMin verkkopalvelun kautta. 
 
Vähittäispankki 
FIMin vähittäispankin asiakasmäärän kasvu jatkui vahvana koko vuoden 2010. Vähittäispankin talletuskanta oli 
katsauskauden päättyessä 230 miljoonaa euroa (195), eli kasvoi 18 % vuotta aiemmasta. Pankin luottokanta kasvoi 
vastaavana ajanjaksona 66 miljoonaan euroon eli 35 %. Pankin myöntämien lainojen suhde talletuksiin oli 
katsauskauden lopussa 29 %. FIM on ollut jatkuvasti kärkisijoilla riippumattomissa talletustuotteiden 
korkovertailuissa. 
 
FIMin pankkitoiminnan treasury-tuotot jäivät odotetusti edellisvuotta alemmalle tasolle. Vuonna 2010 huolet 
euroalueen velkakriisistä nostivat heikossa asemassa olevien EU-maiden velkakirjojen tuottovaatimuksia 
ennätyskorkealle. Vaikka FIM Pankilla ei ole suoria sijoituksia kriisivaltioiden velkapapereihin, vaikutti markkinoiden 
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yleinen epävarmuus treasuryn sijoitussalkun markkina-arvostuksiin vuoden aikana. FIM Pankin vakavaraisuus- ja 
likviditeettiasema säilyi koko vuoden erittäin vahvana. 
 
FIM laajensi syksyn alussa palveluitaan myös sidotulla pitkäaikaissäästämisellä. FIM Pitkän avulla sijoittaja voi hallita 
joustavasti PS-tilille sijoitettuja varoja ja sijoittaa verotuksessa vähennyskelpoiset säästövarat kulloinkin valitsemiinsa 
kohteisiin.  
 
Vaihtoehtoiset sijoitustuotteet 
Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden liiketoiminta kehittyi positiivisesti vuonna 2010. FIM toi markkinoille 10 eri 
sijoitustuotetta yhteistyössä kuuden eri liikkeeseenlaskijan kanssa. Erityisen hyvin sijoittajat ottivat vastaan 
pääomaturvatun mahdollisuuden sijoittaa FIMin rahastoihin. FIM toteutti vuoden aikana yhteensä seitsemän osittain 
tai kokonaan pääomaturvattua sijoitusobligaatiota, joiden tuotto perustuu FIM Sijoitusrahastojen menestykseen. 
 
Hallinnoitavat varat ja markkinaosuudet (miljoonaa euroa, lukuun ottamatta markkinaosuuksia) 

 1–12/2010 1–12/2009 Muutos 

Hallinnoitavat varat (kauden päättyessä) 2 723 2 505 +9 % 

Rahastopääoma (kauden päättyessä) 2 048 1 738 +18 % 

Osakerahastojen pääoma (kauden päättyessä) 1 319 1 142 +15 % 

Markkinaosuus, rahastopääoma (kauden päättyessä) 3,3 % 3,2 %  

Markkinaosuus, osakerahastot (kauden päättyessä) 5,4 % 6,0 %  

Nettomerkinnät, rahastot 2 285  

Nettomerkinnät, osakerahastot -79 287  

Markkinaosuus, eurovolyymi (NASDAQ OMX Helsinki) 4,0 % 3,7 %  

Markkinaosuus, kauppojen lukumäärä (NASDAQ OMX Helsinki) 3,4 % 3,2 %  

Talletuskanta (kauden päättyessä) 230 195 +18 % 

Luottokanta (kauden päättyessä) 66 49 +35 % 

    

 
Vuoden 2010 tuotot, tulos ja tase (2009 vertailuluku) 
FIMin liiketoiminnan kannattavuus parani selkeästi vuoden 2010 aikana. FIM-konsernin liiketoiminnan nettotuotot 
vuonna 2010 olivat 44,6 miljoonaa euroa (37,8). Liiketoiminnan nettotuotot kasvoivat 18 % vuoteen 2009 verrattuna. 
Konsernin kulut vuonna 2010 olivat 33,8 miljoonaa euroa (31,3), eli 8 % suuremmat kuin edellisvuonna.  
 
FIM-konsernin liiketulos vuonna 2010 oli 10,8 miljoonaa euroa (6,5) ja tilikauden tulos 7,8 miljoonaa euroa (4,1). 
Tilikauden verot, 3,0 miljoonaa euroa, sisältävät 1,3 miljoonaa euroa tilikaudelle kohdistuvaa veroa, 1,5 miljoonaa 
euroa laskennallisen verosaamisen muutosta ja 0,1 miljoonaa euroa edellisille tilikausille kohdistuvaa veroa. 
 
FIM-konsernin taseen loppusumma 31.12.2010 oli 336,0 miljoonaa euroa (266,3). Konsernin oma pääoma oli 50,6 
miljoonaa euroa (49,8) ja Basel II -säännösten mukainen vakavaraisuussuhdeluku 24,4 % (20,7 %).  
 
Henkilöstö 
FIM-konsernin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 209 henkilöä. Joulukuun 2009 lopussa työsuhteessa olevan 
henkilöstön määrä oli 194. Kaikki henkilöstöluvut on ilmoitettu kokoaikaisiksi muutettuina.  
 
Loppuvuonna 2010 tehdyssä Great Place to Work -tutkimuksessa 91 % henkilökunnasta arvioi FIMin olevan 
kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 93 %. 
 
Muutokset konsernin johdossa 
FIMin vähittäispankkiliiketoiminnan johtaja Teri Heilala nimitettiin 1.4.2010 alkaen FIM Pankki Oy:n toimitusjohtajaksi. 
Mikko Mursula nimitettiin FIMin varainhoitoliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi, FIM Varainhoito Oy:n 
toimitusjohtajaksi ja FIM-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2010 alkaen. 
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Osakkeet ja osakepääoma 
FIM Oyj:n osakepääoma 31.12.2010 oli 2 813 505,37 euroa. Yhtiön osakekanta koostuu yhdestä osakesarjasta. 
Yhtiön hallitus käytti yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti vuoden 
2010 aikana hankkimalla yhteensä 33 000 omaa osaketta. Yhtiön hallitus käytti varsinaisen yhtiökokouksen 
myöntämää valtuutusta toteuttamalla kaksi suunnattua osakeantia vuoden 2010 aikana, joissa laskettiin liikkeeseen 
yhteensä 24 430 uutta osaketta osana FIM-konsernin kannustinjärjestelmää. Yhtiön hallussa olleista omista 
osakkeista mitätöitiin vuoden 2010 aikana yhteensä 33 000 kappaletta, eikä yhtiön hallussa ollut katsauskauden 
päättyessä omia osakkeita. Katsauskauden lopussa 31.12.2010 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 545 030 (553 600) 
kappaletta ja yhtiöllä oli 176 (152) osakkeenomistajaa. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
FIM Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.3.2010. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
päätti jakaa yhtiön tilikauden voitosta 3,60 euroa osakkeelta osinkoa, joka maksettiin maaliskuussa 2010. Lisäksi 
yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingosta, enintään 3,60 euroa osakkeelta sekä varojen jakamisesta 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta enintään 4,40 euroa osakkeelta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus käytti annetut valtuutukset varojen jaosta SVOP-rahastosta sekä 
lisäosingosta valtuutettujen enimmäismäärien mukaisesti. 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa Niklas Geust, Vesa Honkanen, Markku Kaloniemi, Lasse 
Kurkilahti, Timo T. Laitinen, Esa Rautalinko, Johannes Schulman ja Jussi Sokka. Hallitus valitsi keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Timo T. Laitisen ja varapuheenjohtajaksi Niklas Geustin. 
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta suunnatusti sekä yhdestä 
tai useammasta suunnatusta osakeannista. Nämä valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 2.9.2011 asti. Lisäksi hallitukselle annettiin valtuutus 
päättää yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta osana FIM-konsernin 
kannustinjärjestelmää. Tämä kannustinjärjestelmään liittyvä valtuutus on voimassa enintään 2.3.2015 asti. 
 
Riskipositiot 
FIM-konsernin vähittäispankin rahoitustoiminnan ja treasuryn kaupintasalkun yhteenlaskettu korkoriski 
(prosenttiyksikön muutos markkinakoroissa) 31.12.2010 oli 0,3 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa 31.12.2009). 
Konsernin likviditeettiasema ja maksuvalmius ovat erittäin vahvat, ja sijoituspolitiikan sekä maksuvalmiusreservin 
suhteen noudatetaan erittäin varovaista linjausta. Korkosijoitukset on tehty jälkimarkkinakelpoisiin 
sijoitusinstrumentteihin, joiden liikkeeseenlaskijoilla on hyvä luottoluokitus.  
 
FIM-konsernin omien osakesalkkujen delta-arvo 31.12.2010 oli 0,1 miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa euroa 
31.12.2009). Yhtiön omaan lukuun tehtävän osakekaupankäynnin tarkoituksena on tukea osakevälityksen 
asiakasliiketoimintaa ja toiminnan markkinariskitaso pidetään hyvin pienenä. 
 
FIM Pankin kokonaisluottokanta ulkopuolisille kasvoi tilikauden aikana ollen vuoden lopussa 65,1 miljoonaa euroa 
(31.12.2009 48,7 miljoonaa euroa). FIM Pankin myöntämät luotot ovat pääsääntöisesti asiakkaiden sijoitustoimintaa 
tukevia vakuudellisia luottolimiittejä tai määräaikaisia sijoitusluottoja. FIM Pankki ei ole kirjannut luottotappioita 
tilikauden aikana. 
 
FIM-konsernin ja FIM Pankki Oy:n vakavaraisuusasema on erittäin vahva. Konsernin vakavaraisuussuhdeluku 
31.12.2010 oli 24,4 % (20,7 % 31.12.2009) ylittäen selvästi viranomaisten asettaman 8 %:n vähimmäisvaatimuksen 
ja yhtiön asettaman sisäisen tavoitetason. FIM Pankki Oy on Suomen vakavaraisimpia pankkeja, 
vakavaraisuussuhdeluku oli 26,2 % (23,7 % 31.12.2009). Tilikauden aikana tehdyissä stressitesteissä konsernin ja 
sen tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema ei ole uhattuna edes huonoimmissa stressiskenaarioissa. 
Vakavaraisuussuhdeluku halutaan pitää vahvana, jotta voidaan varautua mahdollisiin toiminnan kasvun ja ulkoisen 
liiketoimintaympäristön muutosten aiheuttamiin pääomatarpeisiin. Lisäksi FIM pyrkii vahvalla pääomapuskurillaan 
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ennakoimaan käynnissä olevia finanssisektorin vakavaraisuussääntelyn uudistamishankkeita, jotka tiukentavat 
yleisesti pankkien pääomavaateita tulevaisuudessa. 
 
FIM-konsernin merkittävin yksittäinen riski on sen liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön 
muutoksista ja osakemarkkinoiden kehityksestä. 
 

Vakavaraisuus (1 000 euroa)   

31.12.2010 31.12.2009 

Omat varat 39 377 38 280 

    Ensisijaiset ennen osingonjakoa ja pääomanpalautusta 47 232 44 616 

    Hallituksen esitys osingonjaosta ja pääomanpalautuksesta -8 012 -6 482 

    Toissijaiset 157 146 

  

Omien varojen vähimmäisvaatimus 12 901 14 804 

  

Luotto- ja vastapuoliriskin omien varojen vaatimus 4 975 4 894 

    Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 1 325 1 940 

    Saamiset yrityksiltä 140 28 

    Vähittäissaamiset 2 823 2 332 

    Sijoitusrahastosijoitukset 83 76 

    Muut erät 600 517 

  

Markkinariskin omien varojen vaatimus 1 648 1 615 

    Korkosopimusten positioriski 1 563 1 569 

    Osakkeiden positioriski 14 46 

    Valuuttakurssiriski 71 0 

Operatiivisen riskin omien varojen vaatimus 6 277 8 295 

  

Omien varojen ylijäämä 26 476 23 476 

  

Vakavaraisuussuhdeluku, % 24,4 20,7 

  

 
Oikeudenkäynnit 
Oikeudenkäynneistä FIM Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä kesken niin sanottu Uoti-tapaus, jonka käsittely jatkuu 
Helsingin hovioikeudessa Korkeimman oikeuden 17.4.2009 antaman ratkaisun perusteella. Lisäksi konsernin 
entisen, johtotason tehtävissä työskennelleen henkilön nostaman vahingonkorvauskanteen käsittely liittyen tämän 
työsuhteen irtisanomiseen joulukuussa 2008 päättyneissä yt-neuvotteluissa jatkuu Helsingin hovioikeudessa. FIM 
pitää esitettyjä vaateita ja kannetta perusteettomina. 
 
Pankkien talletussuojarahasto ja sijoittajien korvausrahasto 
FIM Pankki Oy on Suomen talletussuojarahaston jäsen. Tallettajien varat on lakisääteisesti turvattu 
talletussuojarahastosta 100 000 euroon asti tallettajaa kohden. FIM Pankki Oy ja FIM Varainhoito Oy ovat myös 
sijoittajien korvausrahaston jäseniä. Yksittäiselle sijoittajalle korvattava määrä on enintään 20 000 euroa. 
 
Muut tilivuoden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
Ei olennaisia tapahtumia. 
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Tulevaisuuden näkymät 
Uskomme FIMin hyötyvän markkina-asemastaan ja asiakkaiden kiinnostuksen FIMin tuote- ja palveluvalikoimaan 
kasvavan myös vuonna 2011. Hoidettavan asiakasvarallisuuden korkeampi lähtötaso edellisvuoteen verrattuna luo 
liiketoiminnallemme vahvan pohjan alkavaan vuoteen. Tavoittelemme pitkän aikavälin kasvua kehittämällä 
liiketoimintaa ja investoimalla kasvustrategiamme mukaisiin kohteisiin erityisesti vuosien 2011−2012 aikana. 
 
Suhdanneherkkyys kuuluu sijoituspalvelutoiminnan erityispiirteisiin, ja FIMin liiketoiminnalle on ominaista voimakas 
riippuvuus kansainvälisten arvopaperimarkkinoiden kehityksestä. Mikäli osakemarkkinat eivät heikkene 
nykytasoiltaan, odotamme FIMin vuoden 2011 liiketuloksen paranevan edellisvuodesta.  
 
Hallituksen esitys varojen jaosta 
FIM Oyj:n vapaat omat pääomat 31.12.2010 olivat 61,9 miljoonaa euroa. Hallitus on päättänyt esittää 
yhtiökokoukselle osingonjakoa 10,70 euroa osakkeelta sekä valtuutusta maksaa pääomanpalautuksena enintään 
4,00 euroa osakkeelta. 
 
 
Helsinki, 28. tammikuuta 2011 
 
FIM Oyj 
 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja 
Johannes Schulman, toimitusjohtaja, puh. +358 9 6134 6343 
Marko Hyvärinen, CFO, puh. +358 9 6134 6344 
Anssi Partanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. +358 9 6134 6429 
 
Jakelu 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.fim.com 
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TAULUKOT 

FIM Oyj  

Konsernituloslaskelma, 1 000 eur 1.1.2010–31.12.2010 1.1.2009–31.12.2009 

 

Korkotuotot 4 186 4 830 

Korkokulut -1 978 -2 539 

Korkokate 2 208 2 291 

 

Palkkiotuotot 58 232 39 384 

Palkkiokulut -16 255 -10 126 

Nettopalkkiotuotot 41 977 29 258 

 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden nettotuotot 363 5 944 

 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 11 -101 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 79 373 

 

Nettotuotot yhteensä 44 638 37 765 

 

Hallintokulut  

     Henkilöstökulut -16 347 -14 670 

     Muut hallintokulut -11 228 -9 194 

 

Poistot ja arvonalentumiset -2 816 -3 313 

 

Liiketoiminnan muut kulut -3 444 -4 104 

 

Kulut yhteensä -33 835 -31 282 

 

Liiketulos 10 802 6 484 

 

Tuloverot -2 992 -2 316 

 

KATSAUSKAUDEN TULOS 7 811 4 168 
  

Jakautuminen  

     Emoyhteisön omistajille 7 811 4 168 

     Vähemmistölle 0 0 
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Laajennettu tuloslaskelma, 1 000 eur  

Katsauskauden tulos 7 811 4 168 

Muut laajan tuloksen erät  

     Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 0 20 

     Käyvän arvon rahaston muutos 12 128 

 

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 7 822 4 316 

 

Jakautuminen  

     Emoyhteisön omistajille 7 822 4 316 

     Vähemmistölle 0 0 

 

 
 

FIM Oyj  

Konsernitase, 1 000 eur 31.12.2010 31.12.2009 
 

VARAT  

Saamiset luottolaitoksilta 37 180 60 059 

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 65 070 48 711 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät arvopaperit 109 396 73 189 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 51 099 46 269 

Aineettomat hyödykkeet 2 440 2 683 

Aineelliset hyödykkeet 2 038 3 098 

Muut varat 58 502 21 325 

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 9 464 8 624 

Laskennalliset verosaamiset 783 2 333 

 

Varat yhteensä 335 973 266 290 

 

VELAT JA OMA PÄÄOMA   

 

VELAT  

Velat luottolaitoksille 0 36 

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 213 012 180 411 

Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa  
pidettävät velat 

 
1 727 

 
1 499 

Muut velat 62 165 26 542 

Siirtovelat ja saadut ennakot 8 456 8 024 

 

Velat yhteensä 285 360 216 513 

 

  



FIM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 

10 

OMA PÄÄOMA  

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 50 613 49 778 

 

Oma pääoma yhteensä 50 613 49 778 

 

Velat ja oma pääoma yhteensä 335 973 266 290 

 

 
 

Vakuudet ja vastuusitoumukset, 1 000 eur 

31.12.2010 31.12.2009 

Annetut vakuudet  

     Kaupankäynti- ja johdannaisvakuudet  

        Pantatut arvopaperit (markkina-arvo) 55 544 24 966 

        Rahavakuus 663 1 305 

 

Leasing- ja muut vuokravastuut  

       Käyttöleasingmaksut 298 361 

       Toimitilojen vuokrasopimukset 911 2 012 

       Muut vuokravakuudet 51 59 

 

Taseen ulkopuoliset sitoumukset  

     Käyttämättömät luottolimiitit 16 205 10 359 

 

 
 

Johdannaissopimukset, 1 000 eur 

31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2009 

Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo 

Korkojohdannaiset   

     Termiinisopimukset 27 500 74 25 000 111 

     Koronvaihtosopimukset 5 000 -2 2 000 -6 

  

Osakejohdannaiset   

     Termiinisopimukset   

 Ostetut 131 15 42 13 

 Myydyt 21 471 -188 16 341 -754 

  

     Optiosopimukset   

 Ostetut 0 0 2 858 -20 

 Asetetut 0 0 700 20 
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut  

1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 

 

Liiketoiminnan nettotuotot, Meur 44,6 37,8 

  

Liiketulos, Meur 10,8 6,5 

  

Liiketulosprosentti, % 24 % 17 % 

  

Bruttoinvestoinnit, Meur 1,5 1,0 

  

Oman pääoman tuotto, % (ROE) 15,6 % 9,0 % 

  

Kulu-tuotto -suhde 0,76 0,83 

 

Vakavaraisuussuhdeluku, % 24,4 % 20,7 % 

  

  

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Liiketoiminnan nettotuotot 

 

 
Korkokate + Nettopalkkiotuotot + Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien arvopapereiden 
nettotuotot + Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + Liiketoiminnan muut tuotot  

 
Liiketulos 

 

 Liiketoiminnan nettotuotot - Hallintokulut - Liiketoiminnan muut kulut - Poistot ja arvonalentumiset  

 
Liiketulosprosentti, % 

 

 Liiketulos x 100  

 Liiketoiminnan nettotuotot 

 
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 

 

 (Liikevoitto/-tappio - verot) x 100  

 Oma pääoma + vähemmistöosuus (katsauskauden alun ja lopun keskiarvo) 

 
Kulu-tuotto -suhde 

 

 Kulut yhteensä  

 Liiketoiminnan nettotuotot yhteensä 
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Vakavaraisuussuhdeluku, % 

 

 Omat varat yhteensä x 100  

 Riskipainotetut vastuut yhteensä 

 
 
 
Tämän tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet vastaavat vuoden 2009 tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.  
Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 


