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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Liikevaihto M€ 20,8 23,9 47,4

Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA) M€ 3,6 5,7 12,3

Liikevoitto (EBIT) M€ 3,3 5,4 11,6

Tilikauden tulos M€ 2,3 4,0 8,7

Oman pääoman tuotto (ROE) 28,0 % 35,5 % 37,5 %

Omavaraisuusaste 71,6 % 64,8 % 70,2 %

Osakekohtainen tulos, € 0,23 0,41 0,89

Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja, € 0,27 0,45 0,96

Hallinnoitavat varat (AUM), MRD. € 1,7 2,0 2,1

Asiakasmäärä kauden lopussa (tuhatta) 36,0 35,4 35,5

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 112 110 112

Henkilöstö ja sidonnaisasiamiehet yhteensä kauden lopussa 233 231 237

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n 
puolivuotiskatsaus H1/2022- 
Alkuvuosi sujui haastavassa 
markkinassa kohtalaisesti,  
liikevaihto ja kannattavuus  
laskivat

2



Puolivuotiskatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
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Tuloskehitys 
tammi-kesäkuu 2022

Liikevaihto (23,9 M€ 1-6 2021) 

20,8 M€

Liikevoitto (5,4 M€ 1-6 2021)

3,3 M€

Liikevoitto ilman poistoja (5,7 M€ 1-6 2021)

3,6 M€

Tulos (4,0 M€ 1-6 2021)

2,3 M€
Osakekohtainen tulos (0,41 € 1-6 2021)

0,23 €
Hallinnoitavat varat (AUM) (2,0 MRD € 1-6 2021) 

1,7 MRD. €
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Toimitusjohtajan katsaus 

Vuoden 2022 ensimmäinen puolikas ei ollut pääomamarkkinoille 
helppo. Ukrainan sota, inflaatio sekä korkojen nousu näkyivät 
vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävänä markkina-
laskuna miltei kaikissa omaisuusluokissa.

Alexandrian osalta alkuvuosi sujui olosuhteisiin nähden kohta-
laisesti, vaikka liikevaihtomme ja kannattavuutemme laskivatkin 
markkinaliikkeiden seurauksena. Merkittävin liikevaihdon ja 
kannattavuuden laskuun vaikuttava tekijä oli strukturoitujen 
sijoitusten alhaisempi myyntivolyymi vahvaan vertailukauteen 
nähden. Onnistumisia nähtiin samaan aikaan usealla osa-alueella. 
Henkilöstömme teki vuoden ensimmäisen puoliskon haastavissa 
markkinaoloissa jälleen loistavaa työtä asiakkaidemme kanssa. 
Sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyytemme jatkoivat kas-
vuaan päätyen erittäin hyville tasoille*. Vaikeissa markkinaoloissa 
panostimme erityisesti nykyisten asiakkaidemme palveluun, 
mutta onnistuimme myös samaan aikaan kasvattamaan asiakas-
määräämme noin 500 asiakkaan verran.

Rahastojemme nettomerkinnät kasvoivat 37 prosenttia 54,9 
milj. euroon ja osuudenomistajien määrä kipusi 1400 uuden 
osuudenomistajan myötä uuteen ennätykseensä yli 13 000 
osuudenomistajaan. Rahastojemme nettomerkinnät ovat olleet 
nyt yhteensä 38 kuukautta peräkkäin positiiviset, mikä on hyvä 
esimerkki hallinnoitavien varojen kasvattamiseen tähtäävän 
strategiamme etenemisestä. 

Keväällä julkaistujen markkinaosuustietojen mukaan Alexan-
dria nousi vuonna 2021 Suomen suurimmaksi strukturoitujen 
sijoitusten tarjoajaksi 29,8 prosentin markkinaosuudella. Lisäksi 
Alexandria palkittiin toista kertaa peräkkäin Pohjoismaiden 
parhaana strukturoitujen sijoitusten tarjoajana ja kuudetta kertaa 
peräkkäin Suomen parhaaksi tarjoajana.

Vuoden 2021 syksyllä lanseerattu Alexandrian varainhoito 
kehittyi alkuvuonna lupaavasti, syksyllä keskitymme toiminnan 
kasvattamiseen. Varainhoidon avulla pystymme kiihdyttämään 
rahastojemme pääomien kasvua sekä kasvattamaan sijoitettavien 
summien keskikokoa. Varainhoidon palveluille on merkittävää 
asiakaspotentiaalia valtakunnallisesti, erityisesti 0,5-2M euron 
salkuissa.

Yksi katsauskauden onnistumisista oli kesäkuussa toteutettu 
henkilöstöanti, joka ylimerkittiin selvästi. Henkilöstömme merkit-
si kaikki tarjolla olleet osakkeet, arvoltaan miltei kolme miljoonaa 
euroa. Annin jälkeen yli puolet henkilöstöstä omistaa yhtiön osak-
keita, mitä pidän äärimmäisen hyvänä sitoutumisen osoituksena.

Haastavat ajat nostavat 
henkilökohtaisen palvelun arvoa

Sijoitusmarkkinoiden voimakkaat liikkeet eivät ole muuttaneet 
viime vuosien suuntaa suomalaisten sijoituskäyttäytymisessä. 
Suomalaiset ovat nousseet yhdeksi Euroopan aktiivisimmista 
sijoittajakansoista, sijoittamisesta ja rikkaan elämän tavoittelusta 
on tullut osa arkipäivää. Yli kahdella miljoonalla suomalaisella 
on arvopaperiomistuksia, ja määrän odotetaan jatkavan tänäkin 
vuonna kasvuaan. Yhä useampi on halukas keskustelemaan sijoi-
tuksistaan asiantuntevan ja näkemyksellisen kumppanin kanssa 
erityisesti silloin, kun markkinoilla tapahtuu suuria liikkeitä. 

Kasvava yksityissijoittajien markkina on meille hyvä toimin-
taympäristö, ja uskomme edelleen olevamme ainutlaatuisessa 
positiossa vastaamaan kasvavaan asiakaskysyntään. Odotamme 
konsernin tulosedellytysten säilyvän edelleen hyvinä, mutta haas-
tavasta markkinatilanteesta johtuen odotamme kuluvan vuoden 
liikevoiton jäävän vuoden 2021 tasosta. Saavutimme aiemmat pit-
kän aikavälin taloudelliset tavoitteemme etuajassa jo vuoden 2021 
aikana. Olemme nyt tarkentaneet vuoden 2025 loppuun saakka 
ulottuvia tavoitteitamme nostamalla liikevaihtotavoitettamme  
60 miljoonaan euroon. 

Jatkamme matkaamme kohti uusia tavoitteita kasvattamalla 
panostuksiamme asiakas- ja henkilöstökokemukseen, koska ne 
ratkaisevat pelin. Myös varainhoidossa.

Rikasta syksyn jatkoa,

Jan Åkesson
toimitusjohtaja

*NPS 56 H1/2022 (52 H1/2021) Lähde: Alexandrian palautekyselyt 1.1-30.6.2022, 5136 vastaajaa. 
eNPS (Employee NPS) 32. Lähde: Alexandrian henkilöstökysely 05/2022.

Asiakastyytyväisyys ja  
rahastojen nettomerkinnät 
kasvoivat myös haastavassa 
markkinassa
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Markkinaympäristö

Maailmantalouden näkymät olivat vuoden alussa varsin myöntei-
set, kun talouskasvun ennakoitiin olevan reippaasti trendikasvua 
ripeämpää ja koronarokotusten edistyminen antoi odottaa rajoitusten 
purkamista sekä taloudellisen aktiviteetin piristymistä. Positiivisesta 
kokonaiskuvasta huolimatta sijoitusmarkkinoilla kurssit lähtivät 
selvään luisuun heti tammikuussa, kun sijoittajia huolestuttivat 
nopeasti kiihtyvä inflaatio, tulevat keskuspankkien kiristystoimet 
sekä markkinakorkojen nousu. Venäjän uhka Ukrainaa kohtaan oli 
esillä jo vuoden alussa, mutta varsinaista hyökkäystä pidettiin laajalti 
epätodennäköisenä. Kun sota alkoi helmikuun lopussa, sijoitusmark-
kinoilla reagoitiin välittömästi – riskilisät nousivat ja osakemarkkinat 
laskivat laajasti.

Sodan tuoman yleisen geopoliittisen epävarmuuden lisäksi 
markkinoille alkoi vähitellen muodostua kuva mahdollisesta ener-
gia- ja raaka-ainepulasta Venäjän ja Ukrainan ollessa merkittäviä 
tuottajia. Erityisesti Euroopan suurin talous Saksa on hyvin riippu-
vainen Venäjän energiatoimituksista ja maan talouskasvuennusteita 
korjattiinkin kevään edetessä selvästi alaspäin, ja samalla muiden 
Euroopan maiden kasvunäkymät heikentyivät. Öljyn ja maakaasun 
sekä hyödykkeiden hinnat nousivat tarkastelujaksolla voimakkaasti, 
millä oli moniulotteisia vaikutuksia; inflaation kiihtyminen, kuluttaji-
en luottamuksen putoaminen ja kohonneet epävarmuudet yksityiseen 
kulutukseen ja investointikysyntään. Lisäksi keskuspankkien inflaa-
tiomandaatin mukaisesti alkoi näyttää selvältä, että ohjauskorkoja 
joudutaan nostamaan ja elvytystä vähentämään kuluvana vuonna 
ennakoitua nopeammin. 

Yhdysvaltain keskuspankki on toteuttanut jo kolme koronnostoa, ja 
sen odotetaan loppuvuoden aikana nostavan vielä useita kertoja oh-
jauskorkoaan. Euroopan keskuspankki on vaikeammassa tilanteessa, 
kun koronnostot inflaation hillitsemiseksi ovat välttämättömiä, mutta 
hidastuva talouskasvu sekä muun muassa Italian velkaongelmat eivät 
tue ajatusta koronnostoista. Globaalisti tarkastellen käytännössä 
kaikki keskuspankit (pl. Kiinan) ovat nyt joutuneet tiukentamaan 
rahapolitiikkaansa samalla,  kun talouskasvuennusteet ovat valuneet 
alaspäin. Näin ollen sijoitusmarkkinoilla on ollut perusteltu huoli siitä, 
että rahapolitiikan tiukentaminen saattaa ajaa talouskasvun hitaa-
seen vaiheeseen – tai pahimmillaan jopa taantumaan. Vielä huhtikuun 
alussa globaalit talouskasvunäkymät olivat yhä kohtuulliset ja sijoi-
tusmarkkinoiden keventynyt arvostus tuki varsinkin osakemarkki-
noiden houkuttelevuutta, mutta alkukesään mennessä kokonaiskuva 
oli heikentynyt; Ukrainan sodan pitkittyminen alkoi käydä selväksi, 
huoli talouskasvun merkittävästä hidastumisesta voimistui ja Kiinan 
talouden monet epävarmuudet rasittivat sijoittajasentimenttiä. 

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla käytännössä kaikkien perinteis-
ten omaisuusluokkien tuottokehitys painui euromääräisesti tarkas-
tellen selvästi miinukselle. Vaihtoehtoisista sijoituksista energia- ja 
raaka-aineiden lisäksi erityisesti reaaliomaisuusluokkien, kuten 
kiinteistö- ja metsäsijoitusten arvonkehitys oli tarkastelujaksolla sen 
sijaan odotettua myönteisempää. 

Sijoitusmarkkinoilla heikentyneitä näkymiä hinnoiteltiin ensimmäi-
sen vuosipuoliskon aikana jo merkittävästi. Korkotaso nousi huomat-
tavasti, kun markkinoilla hinnoiteltiin keskuspankkien tiukentuvaa 
rahapolitiikkaa. Korkojen nousu painoi myös niin kutsutut matala-
riskiset korko-omaisuusluokat pakkaselle. Euroalueen valtiolainojen 

tuotot painuivat tarkastelujaksolla noin 10-12 prosenttia miinukselle. 
Yrityslainojen riskilisät nousivat ilmentäen haastavampaa talouden 
näkymää, ja siten hintoihin huomioitiin kasvanut maksuhäiriöriski 
sekä heikentynyt likviditeetti. Maailman riskiyrityslainat putosivat 
euroissa tarkastellen noin 15 prosenttia. Maailman osakemarkkinat 
laskivat tammi-kesäkuussa euromääräisesti noin 12 prosenttia ja Hel-
singin pörssi noin 17 prosenttia. Tyypillisesti kasvu- ja pienyhtiöosak-
keiden tuotto jäi laajaa markkinaa heikommaksi, kuten myös Suomen 
ja Pohjoismaiden osakemarkkinoiden – huolimatta siitä, että tuloskas-
vuennusteissa ei nähty merkittäviä muutoksia. Osakemarkkinoiden 
pudotus selittyikin pitkälti tulosperusteisen hinnoittelun madaltumi-
sena, mikä piti tarkastelujakson lopussa jo sisällään odotuksen sekä 
tulos- että talouskasvuodotusten pettymyksistä. Osakemarkkinoiden 
tulosperusteinen (P/E) arvostus on viimeisen kuuden kuukauden 
kuluessa keventynyt noin 25-30 prosenttia. 

Merkittäviä tapahtumia katsauskaudella

Yhtiö toteutti kesäkuussa suunnatun henkilöstöannin, jossa merkittiin 
421 940 yhtiön uutta osaketta, mikä vastaa noin 4,2 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen henki-
löstöantia ja noin 4,0 prosenttia henkilöstöannin jälkeen. 

Taloudellinen kehitys

Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) laski haasta-
vassa markkinaympäristössä 13,2 prosenttia edellisvuodesta ollen 20,8 
miljoonaa euroa (1-6/2021: 23,9 milj. euroa). Liikevaihtoa laski struk-
turoitujen sijoitustuotteiden volyymin pienentyminen. Keskeisin syy 
volyymilaskun taustalla oli Ukrainan sota, joka vaikutti merkittävästi 
eri finanssimarkkinoihin ja sijoittajien riskinottohalukkuuteen. Yleinen 
markkinakehitys vaikutti myös Alexandrian rahastojen pääomiin. 
Haastavasta tilanteesta huolimatta rahastoihin tehtiin nettomerkintöjä 
noin 37 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.  
Markkinoiden epävarmuus heikensi
suomalaisten yritysten investointihalukkuutta, minkä seurauksena 
yritysrahoituspalvelun volyymit laskivat kevään aikana. Sijoitus- ja 
säästövakuutusten tuotot olivat hieman viime vuoden katsauskautta 
korkeammalla tasolla.

Palkkiokulut laskivat katsauskaudella 7,4 prosentilla edellisvuoteen 
verrattuna ollen 8,5 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa).  Katsauskauden 
korkokulut olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Konsernin hen-
kilöstökulut laskivat katsauskaudella 4,3 prosenttia edellisen vuoden 
tasosta ollen 3,9 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa).  Henkilöstökulut 
sisältävät katsauskaudella 0,3 miljoonan euron arvion henkilöstölle 
kohdistuvista tulospalkkioista (0,5 milj. euroa). Muut hallintokulut 
laskivat 4,9 prosenttia ollen 3,0 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa). 
Katsauskauden hallintokulut sisältävät 0,1 miljoonaa euroa kesäkuisen 
henkilöstöannin järjestelykuluja. Vertailukauden muita hallintokuluja 
kasvattivat 0,8 miljoonalla eurolla yhtiön listautumiseen liittyvät kulut.

Katsauskauden poistot kasvoivat 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaa-
vaan ajankohtaan verrattuna ollen 1,6 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). 
Katsauskauden poistot sisältävät 0,4 miljoonaa euroa konserniliikearvo-
poistoja (0,4 milj. euroa). Liiketoiminnan muissa kuluissa laskua oli 9,6 
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prosenttia niiden päätyessä 0,4 miljoonaan euroon (0,5 milj. euroa).  
Konsernin katsauskauden liikevoitto laski 38,9 prosenttia edellisvuo-

desta ollen 3,3 miljoonaa euroa (5,4 milj. euroa). Konsernin tulos oli 2,3 
miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa).

Konsernin oman pääoman tuotto katsauskaudella (ROE) oli 28,0 
prosenttia. Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 40,8 
miljoonaa euroa (40,1 milj. euroa) ja oma pääoma 29,2 miljoonaa euroa 
(26,0 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskaudella oli 71,6 
prosenttia.

Liiketoiminta-alueet

Sijoitusrahastot
Pääomamarkkinoiden haastavista alkuvuoden olosuhteista ja Ukrainan 
sodan lisäämästä epävarmuudesta huolimatta Alexandria -rahastot 
kasvattivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla suosiotaan ja niiden pää-
omat kasvoivat vuodentakaisesta noin seitsemällä prosentilla (54 milj. 
euroa) ollen katsauskauden lopussa 774 miljoonaa euroa (721 milj. euroa). 
Vuodenvaihteeseen 2021 verrattuna rahastopääomissa oli laskua noin 6 
prosenttia. Alexandria hallinnoi tällä hetkellä yhdeksää eri tuotto- ja riski-
profiilin omaavaa sijoitusrahastoa, joissa on yhteensä 14 osuussarjaa. 

Rahastoihin tehtiin katsauskaudella nettomerkintöjä 55 miljoonalla 
eurolla, joka oli 37 prosenttia vertailuajankohtaa enemmän. Yhtiön hal-
linnoimat vaihtoehtorahastot keräsivät nettomerkintöjä ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla lähes 32 miljoonaa euroa ja niiden pääomat nousivat 
samalla uuteen ennätykseen. Katsauskauden aikana osuudenomistajien 
lukumäärä kasvoi 1 423 osuudenomistajalla (12 prosenttia). Yhtiön hallin-
noimien rahastojen markkina-arvo oli 30.6.2022 774 miljoonaa euroa ja 
osuudenomistajia oli yhteensä 13 176.

Katsauskaudella Alexandria-rahastojen kehitys oli suotuisaa etenkin 
vaihtoehtorahastoissa, joita tukivat mm. kiinteistö- ja metsätilamark-
kinoiden hyvä tuottokehitys ja verraten defensiiviset sijoitusportfoliot. 
Puolivuotisjakson tuottotarkastelussa Alexandria Kiinteistö, Alexandria 

Reaaliomaisuus ja Alexandria Vaihtoehtokorko sijoittuivat jälleen omien 
rahastovertailuryhmiensä kärkisijoille. Alexandrian osake- ja korkopai-
notteisissa allokaatiorahastoissa pidetty osakeylipaino sen sijaan painoi 
niiden tuottokehitystä ensimmäisellä vuosipuoliskolla, kun korot ja jouk-
kovelkakirjojen riskilisät nousivat ja osakkeet laskivat globaalisti. 

Keväällä Alexandria -rahastot palkittiin jo toistamiseen arvostetuilla 
Lipper-palkinnoilla. Alexandria Rahastoyhtiö palkittiin muun muassa 
parhaana pohjoismaisena rahastotalona kuluneen kolmen vuoden 
tarkastelujaksona mixed assets -luokassa. Katsauskaudella Alexandria 
jatkoi myös uusien rahastotuotteiden ja sisäisten palveluprosessien 
kehitystyötä. 

Strukturoidut sijoitustuotteet
Alexandria järjesti katsauskaudella 57 liikkeeseenlaskua (1-6/2021: 50 
liikkeeseenlaskua), yhteensä nimellisarvoltaan noin 137 miljoonaa euroa 
(192 milj. euroa). Eräs keskeinen syy volyymilaskun taustalla oli Venäjän 
aloittama sota Ukrainassa, joka vaikutti merkittävästi eri finanssimarkki-
noihin ja sijoittajien riskinottohalukkuuteen.

Alexandria nousi vuonna 2021 Suomen suurimmaksi strukturoitujen 
sijoitusten tarjoajaksi 29,8 prosentin markkinaosuudella. Alexandria 
valittiin lisäksi toista kertaa peräkkäin Pohjoismaiden parhaaksi struk-
turoitujen sijoitusten tarjoajaksi ja kuudetta kertaa peräkkäin Suomen 
parhaaksi tarjoajaksi European Structured Products & Derivatives 
-konferenssissa 23.3.2022. Katsauskauden markkinavolyymeista tai 
-osuuksista ei ole saatavilla tilastoa.

Tuotevalikoimassa oli jatkuvasti laaja valikoima eri riskitason ja 
kohdemarkkinan sijoitusratkaisuja. Osakeriskiin sidotut tuotteet olivat 
vuoden 2021 tapaan suosituin tuoteryhmä ja osakeratkaisuista sijoittajia 
kiinnostivat erityisesti sivuttaiseen tai laskevaan osakemarkkinanäke-
mykseen suunnitellut sijoitukset sekä sijoitukset, jotka tarjoavat korkean 
tuottopotentiaalin kohdemarkkinan noustessa. Luottoriskiin sidotut tuot-
teet tekivät paluun valikoimaan luottoriskilisien noustua merkittävästi.

Sijoitussidonnaiset sijoitus- ja säästövakuutukset
Alexandria Pankkiiriliikkeen säästö- ja sijoitusvakuutusten valikoima 
kattaa useita tuotteita, joita toimittavat kansainväliset vakuutusyhtiöt 
kuten Utmost Pan Europe, SEB Life International, Swiss Life ja Lombard 
International Assurance. Näiden tuotteiden myynti perustuu vakuutus-
yhtiöiden kanssa solmittuihin jakelusopimuksiin, joiden mukaan yhtiö 
on oikeutettu vakuutusten myyntiin perustuviin palkkioihin. Sijoitussi-
donnaisten sijoitus- ja säästövakuutustuotteiden palkkiotuotot kasvoivat 
hieman edellisvuoteen verrattuna niiden ollessa 3,9 miljoonaa euroa (3,8 
milj. euroa).   

Yritysrahoituspalvelut
Alexandrian yritysrahoituspalvelu tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden 
sijoittaa kotimaisiin yrityslainoihin ja pk-yritykselle väylän hakea markki-
naehtoista rahoitusta. Yhtiön välittämien lainojen määrä katsauskauden 
aikana 1-6/2022 oli noin 4,4 miljoonaa euroa (1-6/2021: 5,2 milj. euroa).

Pandemian aiheuttama yrityslainamarkkinan taantuma selätettiin 
vuoden 2021 aikana ja koko yrityslainamarkkina lähti uudelleen kasvuun. 
Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus pääomamarkkinoille vähensi 
kuitenkin sijoittajien halua hajauttaa tähän uuteen omaisuusluokkaan ja 
se näkyi yrityslainojen kasvun hidastumisena loppukevään aikana.

H1/2022 
20,8 M€
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Hallinnoitavien varojen kehitys

Alexandrian hallinnoitavien varojen määrä laski katsauskaudella 
noin 0,4 mrd€. Luvussa on mukana yksittäinen 0,3 mrd€:n suuruinen 
vakuutuskanta, jonka hoitosopimus eurooppalaisen vakuutusyhtiön 
kanssa päättyi keväällä. Kyseinen kanta oli matalakatteista hoito-
sopimuskantaa, eikä sopimuksen päättymisestä koitunut yhtiölle 
olennaisia tulosvaikutuksia. 

Alexandrian rahastojen pääomat kasvoivat vertailukaudesta noin 
seitsemällä prosentilla.

Alla olevassa kaaviossa on esitetty Alexandrian hallinnoimien varojen 
jakautuminen eri omaisuusluokkien välillä. 

31.12.2021 ) sääntelyn minimivakavaraisuuden ollessa 8,0 prosenttia. 
Alexandria -konsernin riskinottohalukkuus vakavaraisuuden osalta on 
asetettu maltilliseksi ja pääomatavoitteeksi on asetettu 11,0 prosent-
tia. Konsernin ydinpääoma aineettomien hyödykkeiden, tilikauden 
vahvistamattoman voiton sekä muiden vähennysten jälkeen oli 14,0 
miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa 31.12.2021). Konsernin omien varojen 
vaatimus oli 3,5 miljoonaa euroa, pysyvä vähimmäispääomavaatimus 
0,8 miljoonaa euroa, kiinteitä yleiskustannuksia koskeva vaatimus 
3,5 miljoonaa euroa ja K-tekijöiden mukainen vaatimus 0,4 miljoonaa 
euroa.

Alexandria Pankkiiriliikkeellä on käytössä strategia ja prosessit 
sisäisen pääoman ja maksuvalmiuden arvioimiseksi sekä ylläpitämi-
seksi. Yhtiö arvioi ja jatkuvasti ylläpitää sisäisen pääoman ja likvidien 
varojen määrää, tyyppiä ja jakaumaa. Vakavaraisuuden hallinnan 
tavoitteena on varmistaa konsernin ja sen tytäryhtiöiden hyvä riskin-
kantokyky ja häiriötön liiketoiminta myös mahdollisten odottamatto-
mien tappioiden varalta. Alexandria konsernissa käytetään konsernin 
stressitestiohjelman mukaisia stressitestejä vakavaraisuuden ja 
maksuvalmiuden hallinnassa ennakoivana välineenä kannattavuu-
teen vaikuttavien tekijöiden ja pääomien riittävyyden arvioinnissa. 

Tase ja vakavaraisuus

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 40,8 miljoonaa 
euroa (42,8 milj. euroa 31.12.2021) ja oma pääoma 29,2 miljoonaa euroa 
(30,1 milj. euroa 31.12.2021). Konsernin omavaraisuusaste katsauskau-
della oli 71,6 prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto katsauskau-
della (ROE) oli 28,0 prosenttia. Konsernin rahavarat 30.6.2022 olivat 
18,1 miljoonaa euroa (19,4 milj. euroa 31.12.2021). Konsernilla on 1,0 mil-
joonan euron laina, joka erääntyy maksettavaksi 1.5.2024 mennessä. 

Konsernin vakavaraisuuslaskennassa sovelletaan EU:n sijoituspal-
veluyritysten vakavaraisuusasetusta (EU 2019/2033), jonka mukaan 
Alexandria Pankkiiriliikkeen ja sen konsolidointiryhmän omien 
varojen vähimmäisvaatimus määräytyy kiinteitä yleiskustannuksia, 
pysyvää vähimmäispääomavaatimusta tai K-tekijöiden mukaista vaa-
timusta koskevista vaatimuksista suurimman mukaan. 

Konsernin vaade määräytyy 30.6.2022 näistä kolmesta kiinteiden 
yleiskustannusten mukaisen vaatimuksen mukaisesti. Konsernin 
vakavaraisuus on erittäin hyvällä tasolla. Yhtiön vakavaraisuutta on 
vahvistanut kesäkuussa 2022 toteutettu henkilöstölle ja sidonnais-
asiamiehille suunnattu osakeanti, jonka myötä Yhtiön omien varojen 
määrä kasvoi 3 miljoonaa euroa. Konsernin ydinvakavaraisuus (CET1) 
sekä vakavaraisuussuhdeluku oli 30.6.2022 31,82 prosenttia (19,20 % 

2022 
1,7 MRD€
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Alexandria -konsernin vakavaraisuus    

 
IFR

6/2022
IFR

6/2021
CRR

12/2021

OMAT VARAT (M€)    
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 28,9 25,6 29,9
Vähennykset ydinpääomasta    

Aineettomat hyödykkeet -7,9 -8,7 -8,3
Tilikauden vahvistamaton voitto -2,3 -4,0 -8,7
Muut vähennykset -4,7 -0,1 -4,6

Vähennykset ydinpääomasta yhteensä -14,9 -12,9 -21,6
Ydinpääoma (CET1) 14,0 12,7 8,3

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0,0 0,0 0,0
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 14,0 12,7 8,3

Toissijainen pääoma (T2) 0,0 0,0 0,0
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 14,0 12,7 8,3

Omien varojen vaade IFR
pysyvä vähimmäispääomavaatimus 0,8 0,8 0,8
kiinteitä yleiskustannuksia koskeva vaatimus 3,5 4,4 3,5
K-tekijöiden mukainen vaatimus 0,4 0,3 0,3

Kokonaisvaade (rajoittavin) 3,5 4,4 3,5

Ydinpääoma (CET1) suhteessa omien varojen vaateeseen (%) 397,7 % 291,1 % 239,9 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa omien varojen vaateeseen (%) 397,7 % 291,1 % 239,9 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa omien varojen vaateeseen (%) 397,7 % 291,1 % 239,9 %

Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 31,82 % 23,28 % 19,20 %
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa kokonaisriskin määrään (%) 31,82 % 23,28 % 19,20 %
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrään (%)  31,82 % 23,28 % 19,20 %

EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 2019/2033) mukaisesti laskettuna

Stressitestaus muodostuu konserniin kohdistuvien keskeisten riskien 
stressitestiskenaarioista ja herkkyyksistä sekä näiden muutosten 
vaikutusten arvioinnista keskeisiin riskimittareihin. 

Yhtiön vakavaraisuusluvut on esitetty alla olevassa taulukossa 
ajankohdassa 30.6.2022 EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus-
asetuksen (EU 2019/2033) mukaisesti

Merkittävimmät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Alexandria -konsernin liiketoimintaan liittyvistä lähiajan riskeistä 
merkittävin liittyy yleiseen pääomamarkkinoiden kehitykseen ja sen 
aiheuttamaan taloudelliseen epävarmuuteen. Kurssien lasku tai sijoit-
tajien riskinottohalukkuuden väheneminen voivat vaikuttaa negatiivi-
sesti yhtiön tuloskehitykseen. 

Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa tai sijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa 
eikä geopoliittisen tilanteen muuttuminen ole vaikuttanut suoraan 
yhtiön liiketoimintaan.

Riskienhallinta 

Sisäisen valvonnan ja riskienvalvonnan tehtävänä on yhdessä yhtiön 
johdon kanssa varmistaa, että yhtiöiden toiminnassa ei oteta niin 

suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista vaaraa konserniin kuulu-
vien yhtiöiden vakavaraisuudelle tai likviditeetille.

Alexandria Pankkiiriliikkeeseen ja sen konsolidointiryhmään koh-
distuvat keskeisimmät riskit on jaoteltu asiakkaisiin, markkinoihin, 
sekä yhtiöön itseensä kohdistuviin riskeihin. Asiakkaaseen kohdistu-
valla riskillä tarkoitetaan asiakkaille annettuun sijoitusneuvontaan, 
hallinnoitavina oleviin varoihin, asiakasvarojen hallintaan ja toimek-
siantojen käsittelyyn liittyviä riskejä.

Markkinoihin kohdistuvalla riskillä tarkoitetaan markkinahintojen 
vaihteluista yhtiölle aiheutuvaa tappion mahdollisuutta. Alexandria 
Pankkiiriliikkeellä on toimilupa käydä kauppaa omaan lukuunsa, 
mutta kaupankäyntiä omaan lukuun harjoitetaan vain asiakastoimek-
siantojen toteuttamiseksi. Alexandria Pankkiiriliikkeellä ei ole omasta 
salkusta johtuvaa kaupankäyntivarastoa. Yhtiöllä on pitkäaikainen 
sijoitus EAB Group Oyj:n osakkeisiin. Osakkeet on hankittu pörssi-
kauppana, mutta kaupan täytäntöönpano on keskeytetty toistaiseksi 
Helsingin käräjäoikeuden päätöksellä 5.10.2021. Osakkeiden ostoa 
varten kaupan välittäjälle siirretty 3,3 miljoonaa euroa on kirjattu 
tilinpäätöksessä siirtosaamisiin. 

Yhtiöön ja konsolidointiryhmään itseensä kohdistuvat keskeiset 
riskit ovat keskittymäriski, maksuvalmiusriski, operatiiviset riskit ja 
strategiset riskit. Operatiiviset riskit muodostavat konsernin mer-
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Kaupankäynti Nasdaq First North Helsinki 
-markkinapaikalla 1.1.-30.6.2022

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä oli katsauskauden lopussa 2 024 
osakkeenomistajaa Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeise-
nä kaupankäyntipäivänä 30.6.2022 oli 7,70 euroa. Katsauskauden alin 
kaupankäyntikurssi oli 7,29 euroa ja ylin 9,82 euroa. Osakkeen kau-
pankäyntimäärällä painotettu keskihinta oli 8,45 euroa. Osakevaihto 
katsauskaudella oli 289 211 kappaletta.

Yhtiökokouksen päätökset

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 
torstaina 31.3.2022 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista:

Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman 
voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpää-
töksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 ja vahvisti 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta jaettiin osinko-
na 0,62 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajille, 
jotka olivat merkittynä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2022 
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon 
maksupäivä oli 12.4.2022.

Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle  
Varsinainen yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohta-
jalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja palkkiot
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuk-
sen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä ja 
varajäseniä ei valita. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jat-
kavat suostumuksensa mukaisesti Karri Kaitue, Arto Martonen, Lauri 
Pietarinen ja Gösta Serlachius seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka jatkuvan toimikauden ajan. Lisäksi yhtiökokous 
päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan mukaisesti valita 
uusiksi jäseniksi Jaana Heikkisen ja Sari Kolan. Karri Kaitue valittiin 
hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdo-
tuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 
euroa kuukaudessa ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 1 500 
euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokous-
palkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot
Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkas-
tusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkas-
tajanaan KHT Martin Grandell.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän 
laskun perusteella.

Puolivuotiskatsaus H1/2022

kittävän riskialueen, ja näin ollen niiden hallinta on keskeinen osa 
konsernin riskienhallintaa. 

Kaikkia riskejä hallitaan osana päivittäistä liiketoimintaa sekä 
riskienvalvontatoimintojen toimesta. Riskejä ja niiden hallitsemiseksi 
tehtyjä toimenpiteitä valvotaan Alexandria -konsernin emoyhtiön ja 
tytäryhtiöiden hallitusten määrittelemän riskienhallintakehikon mu-
kaisesti. Alexandria Pankkiiriliikkeellä ja konserniyhtiöillä on lisäksi 
voimassa oleva vastuuvakuutus niiden huolimattomuudesta aiheutu-
neiden vahinkojen korvaamiseksi.

Muutokset yhtiön konsernirakenteessa katsauskaudella

Alexandria Pankkiiriliike Oyj osti katsauskaudella neljä prosenttia 
tytäryhtiöstään Alexandria Yritysrahoitus Oy:stä. Transaktion jälkeen 
Alexandrian omistusosuus yhtiöstä on 72 prosenttia. Alexandria teki 
myös 0,9 miljoonan euron sijoituksen tytäryhtiönsä Alexandria Yri-
tysrahoituksen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon konvertoimalla 
aiemmin myöntämänsä pääomalainat SVOP rahastoon.

Yhtiö omistaa 100 prosenttia tytäryhtiö Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n 
osakkeista, 90 prosenttia tytäryhtiö Alexandria Markets Oy:n osakkeis-
ta, 72 prosenttia tytäryhtiö Alexandria Yritysrahoitus Oy:n osakkeista ja 
100 prosenttia tytäryhtiö Premium Advisors Oy:n osakkeista. 

Alexandrian osakkeet ja osakepääoma

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n koko osakemäärä 30.6.2022 oli 10 
420 370 osaketta (9 998 430 30.6.2021). Osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä tarkastelukauden H1/2022 aikana oli 10 068 753 (9 563 417 
H1/2021). Yhtiön hallussa oli 30.6.2022 69 962 osaketta.  

Yhtiö toteutti kesäkuussa 2022 henkilöstölle suunnatun osakean-
nin, jossa se laski liikkeelle 421 940 uutta yhtiön osaketta.Yhtiön osa-
kepääoma kasvoi henkilöstöannin seurauksena 2 999 993,40 eurolla 
ja oli kesäkuun lopussa 29 209 391,15 euroa.

Osakkeenomistajat
Yhtiön suurimmat omistajat tilikauden päättyessä olivat: konsernin 
toimitusjohtaja ja perustajaosakas Jan Åkesson 36,3 prosenttia, Sijoi-
tusyhtiö Ajanta Oy 11,8 prosenttia ja Oy Culatum Ab 5,4 prosenttia.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022 Osakkeet  Osuus %

1. Åkesson Jan 3 779 956 36,3 %
2. Ajanta Oy (Ari Salmivuori) 1 234 060 11,8 %
3. Oy Culatum Ab (Pasi Raitala) 561 630 5,4 %
4. Gaiko Capital Oy (Ville Kaikkonen) 504 650 4,8 %
5. ITM Invest Oy (Ville Hellens) 504 458 4,8 %
6. Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö SR 349 119 3,4 %
7. R.Erik ja Bror Serlachiuksen Säätiö SR 335 260 3,2 %
8. Courtjester Oy (Arto Martonen) 243 270 2,3 %
9. Nygård Katri 183 750 1,8 %
10. Jakyba Oy 161 910 1,6 %
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Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkei-
den hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa 
pantiksi enintään 929.783 yhtiön osaketta. Päätöstä omien osakkei-
den hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että 
yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkei-
den yhteenlaskettu määrä olisi enemmän kuin yksi kymmenesosa 
kaikista osakkeista. Omat osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n 
First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä 
kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi 
hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien 
omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua 
yhtiön osakkeen hintaan First North Growth Market Finland -mark-
kinapaikalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on 
osakkeen alin First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enim-
mäishinta vastaavasti osakkeen korkein First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen 
voimassaoloaikana.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön 
liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, konsernin hen-
kilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen 
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinai-
seen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä 
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista 
ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella 
voidaan antaa enintään 1.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa 
osaketta. 

Valtuutuksen kattamien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös 
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin taikka op-
tio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuk-
sien antamisen ehdoista.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyiden tai muiden 
yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen, kon-
sernin henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin 
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja 
optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enin-
tään 30.6.2023 saakka.

Henkilöstö ja toimipaikat

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 112 henkilöä, jois-
ta 97 työskenteli emoyhtiön palveluksessa. Henkilöstön lisäksi yhtiön 
edustajina toimi 121 sidonnaisasiamiestä 30 paikkakunnalla.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet
 
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadit-
tu kansallisen lainsäädännön (FAS) ja Finanssivalvonnan määräysten 
ja ohjeiden mukaisesti. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden päättymisen jälkeen sen taloudelliseen 
asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Näkymät

Yhtiön johto arvioi konsernin pitkän aikavälin tulosedellytysten 
säilyvän edelleen hyvinä. Haastavasta markkinatilanteesta johtu-
en odotamme vuoden 2022 liikevoiton jäävän vuoden 2021 tasosta. 
Merkittävät muutokset pääomamarkkinoilla voivat heijastua yhtiön 
taloudelliseen tulokseen.

Alexandria nostaa asettamiaan pitkän aikavälin tavoitteita vuoden 
2025 loppuun mennessä:

• Liikevaihto ylittää 60 miljoonaa euroa.
• Liikevoittoprosentti ylittää 20 prosenttia.
• Hallinnoitava varallisuus kasvaa yli 2,5 miljardiin euroon.
• Alexandrian osingonjakopolitiikkana on jakaa vähintään 
 75 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n tilinpäätöstiedote kaudelta 
1.1.-31.12.2022 julkistetaan arviolta 16.2.2023.

Helsingissä 23.8.2022
Alexandria Pankkiiriliike Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jan Åkesson, 040 731 2325
www.alexandria.fi

Hyväksytty neuvonantaja: 
Oaklins Merasco Oy
Puh. 09 6129 670

Jakelu
Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, yhtiön internet-sivut



Tuloslaskelma (Konserni)

M€ 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021

Palkkiotuotot 20,8 23,9 47,4

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1

SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 20,8 23,9 47,4

Palkkiokulut -8,5 -9,2 -18,6

Korkokulut -0,1 -0,1 -0,3

Hallintokulut

Henkilöstökulut -3,9 -4,1 -7,4

Muut hallintokulut -3,0 -3,1 -5,6

Poistot ja arvonalentumiset -1,6 -1,5 -3,0

Liiketoiminnan muut kulut -0,4 -0,5 -1,0

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,3 5,4 11,6

Tuloverot -0,7 -1,0 -2,1

VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 2,6 4,4 9,5

Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta -0,3 -0,4 -0,8

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2,3 4,0 8,7
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Tase (Konserni)

M€ 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

VASTAAVAA

Saamiset luottolaitoksilta 18,1 18,4 19,4

Osakkeet ja osuudet 0,1 0,1 0,1

Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo 7,5 8,2 7,8

Muut aineettomat hyödykkeet 0,4 0,6 0,5

Aineelliset hyödykkeet

Kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 1,1 1,1 1,1

Vuokrasopimukset 5,3 5,7 5,7

Muut aineelliset hyödykkeet 0,6 0,7 0,6

Muut varat 3,8 4,7 4,0

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 3,8 0,7 3,5

Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,0 0,0

VASTAAVAA YHTEENSÄ 40,8 40,1 42,8

30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 0,6 1,4 0,6

Vuokrasopimusvelat 5,5 5,8 5,8

Muut velat 3,0 4,2 4,1

Siirtovelat ja saadut ennakot 2,4 2,7 2,3

11,6 14,1 12,8

OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS

Osakepääoma 1,0 1,0 1,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15,7 12,7 12,7

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 9,8 7,9 7,5

Tilikauden voitto (tappio) 2,3 4,0 8,7

Vähemmistön osuus pääomasta 0,3 0,5 0,1

29,2 26,0 30,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 40,8 40,1 42,8
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Rahavirtalaskelma (Konserni)

M€ 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikevoitto (-tappio) 3,3 5,4 11,6

Poistot ja arvonalentumiset 1,9 2,0 3,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,1 0,1

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5,3 7,5 14,7

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos 0,9 -1,0 -3,2

Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos -1,1 0,9 0,1

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5,1 7,3 11,6

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -0,1 -0,1 -0,3

Maksetut välittömät verot -0,6 -0,7 -2,1

Liiketoiminnan rahavirta 4,4 6,5 9,2

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,2 -0,1 -0,2

Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 0,0 0,1

Investointien rahavirta -0,2 -0,1 -0,2

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen oman pääoman lisäys 3,0 4,0 4,0

Omien osakkeiden hankinta -0,2 0,0 -0,4

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4 -0,4 -0,8

Vuokravastuuvelkojen lyhennykset -1,0 -0,9 -1,8

Maksetut osingot ja muu voitonjako -6,9 -3,2 -3,2

Rahoituksen rahavirta -5,5 -0,4 -2,1

Rahavarojen muutos -1,3 6,0 7,0

Rahavarat tilikauden alussa 19,1 12,1 12,1

Rahavarat tilikauden lopussa 17,8 18,1 19,1
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M€

Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

Vähemmistön 
osuus

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 31.12.2020 1,0 8,7 10,9 0,1 20,7

Kauden voitto/-tappio 4,0 0,4 4,4

Osingonjako -3,0 -0,2 -3,2

Osakeanti listautumisen yhteydessä 4,0 4,0

Oma pääoma 30.6.2021 1,0 12,7 11,8 0,4 25,9

Kauden voitto/-tappio 4,8 0,4 5,1

Osingonjako -0,7 -0,7

Omien osakkeiden hankinta -0,4 -0,4

Oma pääoma 31.12.2021 1,0 12,715 16,2 0,0 29,9

Kauden voitto/-tappio 2,3 0,3 2,6

Osingonjako -6,2 -6,2

Omien osakkeiden hankinta -0,2 -0,2

Henkilöstöanti 3,0 3,0

Oma pääoma 30.6.2022 1,0 15,7 12,2 0,3 29,2

Konsernin oma pääoma

Konsernin lähipiiritapahtumat

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Yhtiöllä on strukturoitujen tuotteiden liikkeeseenlaskujen järjestämiseen liittyen taseen ulkopuolisia ostositoumuksia lainojen liikkeeseenlaski-
joille 30.6.2022 7,2 miljoonaa euroa, joita vastaan on asiakkaiden sitovia merkintäsitoumuksia 21,3 miljoonaa euroa.

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa

M€ 1-6/2022 1-6/2021

Myynnit 0,0 0,0

Ostot 0,0 0,1

Saamiset 0,0 0,0

Velat 0,0 0,0

 
 M€ 30.6.2022 30.6.2021

TASEESEEN ON KIRJATTU SEURAAVAT VUOKRAVASTUISIIN LIITTYVÄT KIRJAUKSET:  

Käyttöoikeusomaisuus   
Kiinteistöt 4,8 5,0
Koneet ja laitteet 0,5 0,5
Autot 0,1 0,2

Vuokrasopimusvelat   
Lyhytaikaikaisia vuokrasopimusvelkoja 2,0 1,0
Pitkäaikaikaisia vuokrasopimusvelkoja 3,4 4,9

Lisäykset käyttöoikeusomaisuuteen 1-6/2022 aikana olivat 0,6 miljoonaa euroa.   

TULOSLASKELMAAN ON KIRJATTU SEURAAVAT VUOKRAVASTUISIIN LIITTYVÄT KIRJAUKSET:

Poistot   
Kiinteistöt -0,9 -0,8
Koneet ja laitteet -0,1 -0,2
Autot 0,0 0,0

Korkokulut -0,1 -0,1
Lyhytaikaiset vuokrasopimukset, joita ei kirjata velaksi (sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin) 0,0 -0,1 
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Tunnuslukujen laskentakaavat

3. Oman pääoman tuotto (ROE)

x 100
Liikevoitto/-tappio - tuloverot

Oma pääoma ja vähemmistön osuus- tilinpäätössiirtojen kertymä 
laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo)

1. Liikevaihto

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

2. Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja (EBITA)

Liikevoitto + konserniliikearvojen poistot

5. Osakekohtainen tulos

Tilikauden voitto /tappio

Osakkeiden määrä tilikauden aikana keskimäärin

x 100

4. Omavaraisuusaste

Oma pääoma ja vähemmistön osuus + tilinpäätössiirtojen kertymä 
laskennallisella verovelalla vähennettynä

Taseen loppusumma

6. Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja

Tilikauden voitto/tappio + konserniliikearvon poisto

Osakkeiden määrä tilikauden aikana keskimäärin

7. Hallinnoitavat varat (AUM)

Hallinnoitavat varat sisältävät asiakkaiden suorat sijoitukset sijoitusrahastoihin, 
strukturoituihin tuotteisiin, yritysrahoitukseen ja säästö- ja sijoitusvakuutuksiin
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Rikasta elämää
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