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PRIVANET-KONSERNI LYHYESTI

Privanet-konserni on suomalainen, listaamat-
tomien yritysten arvopapereiden välittämi-
seen ja yritysten rahoitusjärjestelyihin erikois-
tunut sijoituspalvelukonserni, joka palvelee 

yksityishenkilöitä ja yrityksiä 
pääliiketoiminta-alueenaan 
listaamattomien arvopape-
reiden markkinat. Konserni 
kehittää aktiivisesti omai-
suusluokan tunnettuutta ja 
likviditettiä ja panostaa voi-
makkaasti sekä ensi- että 

jälkimarkkinoiden kehittämiseen koko sijoi-
tustoimialan eduksi. Konsernilla on laaja pal-
veluvalikoima, jonka tarkoituksena on saattaa 
yhteen rahoitusta tarvitsevat yritykset ja si-
joittajat. 

Privanet-konserniin kuu-
luvat emoyhtiö Privanet 
Group Oyj, sen täysin 
omistamat tytäryhtiöt 
Privanet Capital Markets 
Oy ja Privanet Fund Ma-
nagement Oy sekä Priva-
net Capital Markets Oy:n tytäryhtiö Privanet 
Securities Oy. Privanet Capital Markets Oy 
keskittyy liikkeeseenlaskujen järjestämiseen, 

kaupankäyntiin rahoitusvälineillä omaan lu-
kuunsa sekä listaamattomien arvopapereiden 
välittämiseen. Privanet Fund Management 
Oy:n toimialana on toimia vaihtoehtorahas-
tojen hoitajista annetun lain mukaisena vaih-
toehtorahastojen hoitajana, ja yhtiölle on 
haettu vaihtoehtorahaston hoitajista annetun 
lain mukaista vaihtoehtorahaston hoitajan 
toimilupaa. Privanet Securities Oy keskittyy 
puolestaan listaamattomien arvopapereiden 
kauppapaikan ylläpitämiseen, rahoitusjärjes-
telyihin ja First North -markkinapaikan Hyväk-
sytty Neuvonantaja -tehtäviin.

Koko Privanet-konsernissa työskentelee noin 
50 työntekijää (ml. sidonnaisasiamiehet). Pri-

vanet-konserni palvelee yli 
13 500 asiakasta ympäri 
Suomen, ja sillä on toimi-
pisteet 11 paikkakunnalla. 
Konsernin toimipisteet si-
jaitsevat Helsingissä, Tam-
pereella, Turussa, Oulussa, 
Jyväskylässä, Kuopiossa, 
Vaasassa, Forssassa, Lah-

dessa, Mikkelissä ja Ylivieskassa. Konsernin 
toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisätietoa Privanet-konsernista löytyy verkkosivustolta
www.privanetgroup.fi

Vuonna 2016 aukesivat Kuopion ja Lahden toimipisteet. 
Yhtiön muut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampe-
reella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Forssassa, 
Mikkelissä ja Ylivieskassa.

YLI

13500
ASIAKASTA

11
TOIMIPISTETTÄ
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PRIVANETIN RIPEÄ KASVU JATKUI – SIJOITTAJIEN KIINNOSTUS LISTAAMATTOMIA YHTIÖITÄ 
KOHTAAN AKTIIVISTA
Privanet jatkoi vuonna 2016 menestyksekkäästi 
taivalta kasvattaessaan listaamattomien kotimais-
ten yhtiöiden arvopapereiden markkinoita yhä 
laajemmin tunnetuksi vaihtoehdoksi suomalaisille 
sijoittajille. Privanetin kunnianhimoinen tavoite on 
tuoda kotimaisia kasvuyrityksiä laajan sijoittajajou-
kon saataville, rahoittaa kotimaista kasvua ja luoda 
uutta työtä. Vuoden 2016 aikana tämä tärkeä ta-
voite sai erityistä vauhtia kasvaneen kysynnän ja 
yhä laajentuneen palveluvalikoiman kautta.

Vuosi 2016 oli menestys kaikilla mittareilla tar-
kasteltuna, niin pitkän aikavälin tavoitteiden kuin 
lyhyen katsantokaudenkin perusteella. Listau-
duimme First North Finland -markkinapaikalle 
kesäkuussa 2016 toteutettuamme sitä ennen 
menestyksekkään listautumisannin. Yhtiöllä on 
vain yksi osakesarja ja kaupankäynti osakkeella 
on ollut kohtuullisen aktiivista listautumisesta 
lähtien. Vuoden 2016 lopussa Yhtiöllä oli jo 1 242 
omistajaa ja osakkeenomistajien määrä jatkaa 
tasaista kasvua. Listautumisannilla vahvistimme 
rahoitusasemaamme, ja tunnettuutemme on 
kasvanut merkittävästi kaikkien sidosryhmien ja 
sijoittajien keskuudessa. Listautumisprosessin 
myötä myös hallituksemme laajeni kuusihen-
kiseksi. Olen tyytyväinen vuoden 2016 menes-
tykseen kokonaisuudessaan samalla tiedostaen, 
että olemme vasta matkamme alussa. Tulemme 
keskittymään jatkossakin kannattavaan kasvuun 
ja aiomme olla myös vahva osingonmaksaja.

Katsantokauden huomattavin suurelle yleisölle 
näkyvä uudistus on ollut AROUND-joukkorahoi-
tuspalvelun kautta tarjottavat osakeannit. Palve-
lu on ollut jo puolen vuoden historiansa aikana 
huikea menestys keräten rahoitusta laadukkaille 
kasvuyhtiöille peräti 13,7 miljoonan euron edes-
tä. Vuosi 2017 on lähtenyt erittäin vauhdikkaasti 
käyntiin, ja siten pyrimme olemaan kuluvan vuo-
den edistyessä yksi suurimmista ja näkyvimmis-
tä toimijoista suomalaisessa joukkorahoitusken-
tässä. Meidän konseptissamme korostuu vielä 
sijoituskohteidemme jälkimarkkinakelpoisuus 
ja kehitämme jatkuvasti kauppapaikan valikoi-
maa sekä kaupankäyntiaktiviteettia. Toimin-
nan laajentuessa tulemme myös edistämään 
AROUND-palvelun laajentamista Suomen ra-
jojen ulkopuolelle ja siihen liittyen palvelulle on 
haettu notifikaatiota kaikkiin ETA-maihin. Sekä 
AROUND-palvelumme että kauppapaikkamme 
hyödyntävät viimeisimpiä teknologioita ja siten 
olemme myös oman toimintamme kautta digi-
talisoinnin ja FinTechin edistyneimpien sovelta-
jien joukossa.

Jatkamme edelleen kasvustrategiamme mu-
kaisesti potentiaalisten yritysosto- ja -järjes-
telykohteiden kartoittamista. Olemme tehneet 
vuoden 2016 toisella vuosipuoliskolla panos-
tuksia, joiden tulosvaikutus oletetaan realisoi-
tuvan 2017 aikana.

Taloudellisesti tarkasteltuna vuosi 2016 oli me-
nestys myynnin kasvaessa voimakkaasti. Palkki-
otuotot ja kaupankäynnin tuotot kasvoivat sel-
västi edellisvuodesta. Myös liikevaihtomme eli 
sijoituspalvelutoiminnan tuotot sekä liikevoitto 
olivat voimakkaassa kasvussa. Listautumis-
hankkeen myötä myös kulut kasvoivat voimak-
kaasti. Suorat listautumishankkeeseen liittyvät 
kulut olivat yhteensä noin 0,50 miljoonaa euroa. 
Jatkossa tuottojen kasvattamisen lisäksi Yhtiö 
kiinnittää erityistä huomiota kulujen kurissa pi-
tämiseen.

Arvioimme toimialan näkymien parantuvan en-
tisestään vuoden 2017 aikana ja tämä tulee nä-
kymään myös Privanetin toiminnassa. Siten ta-
voittelemme koko vuodelta noin 5,5 miljoonan 
euron liiketulosta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Matti Heiskala
toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Yhtiön johto arvioi liiketoimintaympäristön säi-
lyneen hyvänä ja jopa parantuneen kuluneen 
tarkastelukauden aikana. Osakemarkkinoiden 
veto on säilynyt vahvana erityisesti Yhdysvaltain 
presidentin valinnan ympärillä ja jälkeen. Loppu-
vuonna vauhti markkinoilla kiihtyi entisestään ja 
myös listaamattomiin arvopapereihin kohdistui 
huomattavaa kysyntää ja kiinnostusta. Edelleen 
alhainen korkotaso on aktivoinut sijoittajat hake-
maan vaihtoehtoisia, korkeampituottoisia koh-
teita. Joukkorahoituksen suosio on ollut myös 
voimakkaassa kasvussa ja syksyllä järjestetty 
Slush-tapahtuma oli erityisen menestyksekäs, 
ja sekä joukkorahoitus- että startup-/kasvuyh-
tiöiden rahoittaminen kiinnostaa yhä laajem-
massa määrin suurta joukkoa sijoittajia. Yhtiön 
liiketoiminnalle tällä kehityskululla on huomatta-
van positiiviset vaikutukset kesällä lanseeratun 
AROUND-palvelun käyttöönoton kautta.

PRIVANET-KONSERNIN LIIKETOI-
MINTA TILIKAUDELLA  

Privanet-konsernin pääliiketoiminta-alueet ovat 
säilyneet tilikaudella 2016 ennallaan. Privanet 
Capital Markets Oy:n pääliiketoiminnat muo-
dostuvat liikkeeseenlaskujen järjestämisestä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä omaan lu-
kuun sekä listaamattomien arvopapereiden 
välityksestä. Privanet Securities Oy keskittyy 
listaamattomien arvopapereiden kauppapai-

kan ylläpitämiseen, rahoitusjärjestelyihin ja First 
North -markkinapaikan Hyväksytty Neuvonan-
taja -tehtäviin.

Yhtiön tärkein yksittäinen tapahtuma oli Priva-
net Group Oyj:n listautuminen Nasdaq Helsinki 
Oy:n ylläpitämälle First North Finland -mark-
kinapaikalle.  Yhtiö työskenteli intensiivisesti 
koko alkuvuoden ja erityisesti vuoden toisen 
neljänneksen tavoitteen läpiviemiseksi, ja listau-
tumisanti toteutettiin menestyksekkäästi 24.5-
1.6.2016. Listautumishanke vaati paljon resursse-
ja koko henkilöstöltä alkuvuoden aikana, minkä 
johdosta Yhtiö vahvisti hallinnon organisaatio-
taan. Tämä näkyy nousseena henkilöstömäärä-
nä vertailuvuoteen nähden. Myös listautumiseen 
liittyvät muut kertaluonteiset kulut kasvoivat 
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana muun 
muassa televisiokampanjan sekä kasvaneiden 
markkinointi- ja mainoskulujen myötä. Yhtiö 
käytti merkittävissä määrin myös ulkopuolisia 
neuvonantajia osana hanketta. Lisäksi messuille 
ja tapahtumiin osallistuttiin erittäin laajasti sekä 
järjestettiin valtakunnan laajuinen tapahtuma-
kiertue.

Yhtiön myynti on kasvanut tasaisesti koko vuo-
den huolimatta suurista panostuksista listautu-
mishankkeeseen. Yhtiön johdon näkemyksen 
mukaan liiketoimintaympäristö on säilynyt vii-
me ajat hyvänä konsernin palveluvalikoimalle ja 
markkinatilanteen odotetaan jatkossakin olevan 
suotuisa. Privanet-konserni toimi vuoden 2016 
lopussa 11 paikkakunnalla, kun uudet toimipaikat 

avattiin vuoden aikana sekä Lahteen että Kuo-
pioon. 

Konsernin liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat 
keskeisesti konsernin omaan taseeseen tehty-
jen listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin ja vel-
kakirjoihin tehtyjen sijoitusten myyntituottojen 
sekä listaamattomien arvopaperien liikkeeseen-
laskuista ja välityksestä saatavien palkkiotuotto-
jen suotuisa kehittyminen. Konsernin liikevaihto 
eli sijoituspalvelutoiminnasta saadut tuotot ovat 
kasvaneet vuodesta 2015 lähtien. Positiivisen ke-
hityksen taustalla on muun muassa lisäpanos-
tukset myyntivoimaan ja myynnin prosesseihin 
sekä kohdeyhtiöiden näkymien suotuisa kehitys. 

Konsernin kokonaismyynti muun muassa myy-
tävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottojen ja 
palkkiotuottojen osalta on kasvanut odotusten 
mukaisesti liikevaihdon noustessa 50,47 pro-
senttia 12,61 miljoonaan euroon (8,38 miljoonaa 
euroa vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015). Lii-
ketoiminnan kuluista suurin osa on hallintokulu-
ja, jotka pääasiassa muodostuvat henkilöstöku-
luista. Hallintokulut olivat 3,37 miljoonaa euroa 
(2,23 miljoonaa euroa). Muut hallintokulut olivat 
2,86 miljoonaa euroa (1,17 miljoonaa euroa) sisäl-
täen pääasiassa markkinointiin, laki- ja konsul-
tointipalveluihin liittyviä kuluja sekä it-hallinnon 
ohjelmisto- ja ylläpitokustannuksia. Hallintoku-
lujen kasvu selittyy suurelta osin listautumis-
hankkeen ja osittain myös pysyvästi hallinnon 
organisaation ja myyntihenkilöstön määrän kas-
vattamisen kautta tulleista kuluista. Konsernin 

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
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liikevoitto tilikaudella oli 4,62 miljoonaa euroa 
(3,49 miljoonaa euroa).

Joukkorahoitusliiketoiminnan osalta keväällä 
2016 lanseeratussa AROUND-palvelussa on to-
teutettu tarkastelukauden aikana erittäin me-
nestyksekkäästi kuusi osakeantikierrosta. Myös 
tarkastelukauden jälkeen kysyntä on jatkunut 
voimakkaana ja Yhtiön rahoitettavaksi riittää 
laajalti erittäin laadukkaita start-up- ja kasvuyh-
tiöitä. Sijoittajat ovat yhä laajemmin löytäneet 
AROUND-palvelun, palvelua laajennetaan ja ke-
hitetään yhä kattavammaksi.

Yhtiön tavoitteena on perustaa 
kotimaisten listaamattomien 
yhtiöiden liikkeeseen laskemiin 
arvopapereihin sijoittava erikois-
sijoitusrahasto ja laajentaa siten 
toimintaansa rahastomuodossa 
tarjottaviin sijoituspalveluihin. 
Prosessi uuden rahastoyhtiön 
perustamiseksi on aloitettu syksyllä 2016 ja toi-
minta päästään aloittamaan, kun yhtiö mahdolli-
sesti saa sijoitusrahastolain mukaisen toimiluvan 
sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun 
lain mukaisen vaihtoehtorahastojen hoitajan 
toimiluvan. 

+50,47%
LIIKEVAIHDON NOUSU
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INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Privanet-konserni uskoo pk-sektorin yritysten 
rahoitusratkaisujen muuttuvan voimakkaasti 
ja siirtyvän enemmissä määrin perinteisestä 
pankkirahoituksesta markkina- ja sijoittaja-
vetoiseen rahoituksen hankintaan. Yhtiö ai-
koo olla tässä kehityksessä eturintamassa ja 
panostaa voimakkaasti toimialan kehitykseen 
sekä volyymien kasvattamiseen. Lisäksi Yhtiö 
panostaa voimakkaasti toiminnan digitalisoi-
miseen ja uskoo koko toimialan kokevan di-
gitalisoitumisen (FinTech) kautta murrokseen, 
jossa pienemmät ja nuoremmat toimijat tu-
levat olemaan vahvoilla, mikäli ne kykenevät 
tunnistamaan ja reagoimaan muutokseen te-
hokkaasti ja nopeasti. 

Heinäkuussa 2015 Privanet Capital Markets Oy 
osti Privanet Securities Oy:n osake-enemmistön. 
Tämän jälkeen konsernissa käynnistettiin säh-
köisen, mobiilialustoilla saumattomasti toimivan 
AROUND-joukkorahoituspalvelun toteutushan-
ke. Kyseisessä hankkeessa teknisenä toteutta-
jana on käytetty ulkoista toimittajaa ja Yhtiön 
henkilöstö on osallistunut laajasti alustan suun-
nitteluun ja sisällön tuotantoon. AROUND-pal-
velun käyttöönotto tapahtui keväällä 2016 ja 
sitä hyödynnettiin myös Yhtiön listautumisannin 
merkintäpaikkana. AROUND-palvelun oikeudet 
omistaa Privanet Securities Oy. Kokonaiskustan-
nus hankkeesta markkinointikuluineen oli noin 
100 000 euroa. 

Huhtikuussa 2016 otettiin käyttöön koko konser-
nin osalta FA Solutions -kaupankäyntijärjestel-
mä aiemman Agent-järjestelmän tilalle. Uuden 
järjestelmän käyttöönotto ei vaatinut erillisiä 
infrastruktuuri-investointeja, vaan edellisen kau-
pankäyntijärjestelmän tiedot siirrettiin uuteen 
järjestelmään ja henkilöstö koulutettiin tämän 
käyttöönotossa. Järjestelmäprojektin kokonais-
kustannukset olivat noin 100 000 euroa, minkä 
lisäksi FA Solutions -järjestelmän käytöstä ai-
heutuu kuukausikohtaisia lisenssimaksuja. Ko-
konaiskustannuksiin sisältyy myös kaupankäyn-
tijärjestelmän uudistamishankkeen yhteydessä 
suoritettu Online-kauppapaikan käyttöönotto, 
jonka avulla asiakkaaksi tulo ja toimeksiantojen 
teko pystytään hoitamaan internetissä verkko-
pankkitunnuksia hyödyntäen. Tämän projektin 
ansiosta asiakastyön uskotaan helpottuvan jat-
kossa huomattavasti ja Yhtiö kykenee tulevai-
suudessa skaalaamaan liiketoimintaansa entistä 
tehokkaammin.

Yhtiö tulee tekemään arvionsa mukaan inves-
tointeja IT-järjestelmiin myös tulevaisuudessa.

Konsernin maksuvalmius on pysynyt tilikauden 
2016 aikana hyvänä. Konsernin likvidien varojen 
määrä 31.12.2016 oli 4,10 miljoonaa euroa, kun 
31.12.2015 määrä oli 3,08 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta 1.1.-31.12.2016 oli -1,82 
miljoonaa euroa (31.12.2015: 0,83 miljoonaa eu-
roa) sisältäen oikaistun liikevoiton 4,70 miljoo-
naa euroa (3,53 miljoonaa euroa), muut tuotot, 

joihin ei liity maksua 0,2 (0 miljoonaa euroa) 
sekä maksetut verot -1,87 miljoonaa euroa 
(-0,59 miljoonaa euroa). Käyttöpääoman muu-
tos oli -4,85 miljoonaa euroa (-2,11 miljoonaa eu-
roa) sisältäen saamistodistusten sekä osakkei-
den ja osuuksien tasearvojen muutokset käyvän 
arvon kirjauksilla oikaistuna. 

Investointien rahavirta 1.1.-31.12.2016 oli -1,09 mil-
joonaa euroa (-0,94 miljoonaa euroa) jakautuen 
investoinneista aineellisiin ja aineettomiin hyö-
dykkeisiin -0,10 miljoonaa euroa (-0,24 miljoo-
naa euroa), muihin sijoituksiin -0,69 miljoonaa 
euroa (-0,05 miljoonaa euroa) sekä myönnettyi-
hin lainoihin -0,30 miljoonaa euroa (0 miljoonaa 
euroa).

Rahoituksen rahavirta oli 3,93 miljoonaa euroa 
(2,25 miljoonaa euroa). Yhtiö laski liikkeeseen 
vakuudettoman 3,00 miljoonan euron suuruisen 
joukkovelkakirjalainan suomalaisten sijoittajien 
merkittäväksi elokuussa 2016, josta 31.12.2016 oli 
merkittynä 2,82 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten 
lainojen lyhennykset olivat -1,48 miljoonaa euroa 
(0 miljoonaa euroa). Tämän lisäksi rahoituksen 
rahavirtaan sisältyy 4,99 miljoonan euron (0 mil-
joonaa euroa) maksullisen oman pääoman lisäys 
osakeannin myötä, emoyhtiöosakkeiden luovu-
tusvoitot 0,48 miljoonaa euroa (2,49 miljoonaa 
euroa) sekä huhtikuussa 2016 jaettu osinko 
edellisen tilikauden voitoista ja kertyneistä voit-
tovaroista -2,85 miljoonaa euroa (-1,71 miljoonaa 
euroa). Rahavarojen muutos tilikauden aikana 
oli 1,02 miljoonaa euroa (2,16 miljoonaa euroa).
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VAKAVARAISUUS JA OMAT VARAT

Taseen varat 31.12.2016 olivat 16,63 miljoonaa 
euroa (11,46 miljoonaa euroa) koostuen  saami-
sista luottolaitoksilta, jotka olivat 4,10 miljoonaa 
euroa (3,08 miljoonaa euroa), saamistodistuk-
sista, jotka olivat 1,41 miljoonaa euroa (1,09 mil-
joonaa euroa) sekä osakkeista ja osuuksista, 
jotka olivat 6,56 miljoonaa euroa (4,39 miljoo-
naa euroa). Aineettomat hyödykkeet sisälsivät 
konserniliikearvon 0,40 miljoonaa euroa (0,57 
miljoonaa euroa) sekä muut pitkävaikutteiset 
menot 0,09 miljoonaa euroa (0,02 miljoonaa 
euroa). Aineelliset hyödykkeet olivat 1,02 (0,32 
miljoonaa euroa) sisältäen kiinteistöosakkeita 
0,98 miljoonaa euroa (0,29 miljoonaa euroa). 
Muut varat 31.12.2016 olivat 2,77 miljoonaa euroa 
(1,86 miljoonaa euroa) koostuen pääosin myyn-
tisaamisista.

Oma pääoma 31.12.2016 oli 12,35 miljoonaa eu-
roa, missä oli 76,07 prosenttia eli 5,34 miljoonaa 
euroa kasvua edellisen vuoden (7,02 miljoonaa 
euroa) vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kas-
vu muodostui pääasiassa voittovarojen kasvusta 
4,63 miljoonaan euroon (3,62 miljoonaa euroa) 
sekä sijoitetun vapaan pääoman rahaston kas-
vaessa First North -listautumisen myötä 4,99 
miljoonalla eurolla 7,42 miljoonaan euroon (2,43 
miljoonaa euroa). Käyvän arvon rahasto oli 0,13 
miljoonaa euroa (0,88 miljoonaa euroa). Omava-
raisuusaste 31.12.2016 oli 74,30 prosenttia (61,24 
prosenttia). 

Vieras pääoma 31.12.2016 oli 4,27 miljoonaa 
euroa (4,44 miljoonaa euroa). Vieras pääoma 
koostui pääasiassa yhtiön liikkeeseenlaskemas-
ta joukkovelkakirjalainasta 2,82 miljoonaa euroa 
(1,47 miljoonaa euroa), pit-
käaikaisesta lainasta luot-
tolaitokselle 0,04 miljoo-
naa euroa (0,05 miljoonaa 
euroa), siirtoveloista 1,18 
miljoonaa euroa (1,48 mil-
joonaa euroa) ja muista 
veloista 0,21 miljoonaa eu-
roa (1,22 miljoonaa euroa). Laskennalliset vero-
velat 31.12.2016 olivat 0,03 miljoonaa euroa (0,22 
miljoonaa euroa).

Tilinpäätöksessä 31.12.2016 omat varat ja vaka-
varaisuus on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen 
EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan. Konser-
nin vakavaraisuus ylittää selvästi vaadittavan 8 
prosentin tason ja sen odotetaan tulevaisuudes-
sakin täyttävän EU:n vakavaraisuusasetuksen 
mukaiset vähimmäistasot.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Konsernissa työskenteli 31.12.2016 yhteensä 41 
henkilöä (31.12.2015: 28 henkilöä), joista Privanet 
Group Oyj:ssä työskenteli 13, Privanet Capital 
Markets Oy:ssä 20 ja Privanet Securities Oy:ssä 
8 henkilöä. Lisäksi Privanet Capital Markets Oy:l-
lä oli sopimukset kuuden, oman yhtiönsä lukuun 
toimivan sidonnaisasiamiehen kanssa. 

Tilikauden alkupuolella 1.1.-19.4.2016 Privanet 
Group Oyj:n hallitus koostui kolmesta varsinai-
sesta jäsenestä, jotka olivat Roy Harju, Matti 
Heiskala ja Sami Järvinen. 20. huhtikuuta 2016 

pidetty Privanet Group 
Oyj:n varsinainen yhtiö-
kokous päätti hallituksen 
muodostuvan jatkossa 
kuudesta varsinaisesta jä-
senestä, joista Roy Harju, 
Matti Heiskala, Sami Jär-
vinen, Jorma Vanhanen 

ja Sakari Tainio valittiin välittömästi 20.4. alka-
neelle toimikaudelle ja Mikael Pettersson yhtiö-
järjestyksen muutoksen rekisteröimisen jälkeen, 
eli 18.5. alkaneelle toimikaudelle. Roy Harju toimi 
hallituksen puheenjohtajana.

Privanet Group Oyj:n toimitusjohtajana on toi-
minut koko tilikauden ajan Matti Heiskala. Mui-
den konserniyhtiöiden toimitusjohtajina puo-
lestaan ovat toimineet Privanet Capital Markets 
Oy:ssä Roy Harju, Privanet Fund Management 
Oy:ssa Johannes Leppälä ja Privanet Securities 
Oy:ssä Kimmo Lönnmark.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Pricewaterhouse-
Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Kalle Laaksonen ja Hyväksyttynä Neuvon-
antajana RSM Finland Finance Oy.

+76,07%
OMAN PÄÄOMAN KASVU
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OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakemäärä kasvoi tilikaudella 5 705 600 
osakkeesta 12 571 200 osakkeeseen ylimääräi-
sessä yhtiökokouksessa päätetyn maksuttoman 
osakeannin ja touko-kesäkuussa toteutetun lis-
tautumisannin seurauksena.

Maksuttomassa osakeannissa yhtiön osakkei-
den lukumäärä kasvatettiin 5 705 600 kap-
paleesta 11 411 200 kappaleeseen antamalla 
osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita 
omistusten mukaisessa suhteessa siten, että 
kutakin olemassa olevaa osaketta kohti annet-
tiin yksi (1) uusi osake.
 
Myöhemmin tilikauden aikana yhtiö tiedotti 
hakevansa yhtiön osakkeiden listaamista Nas-
daq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North 
Finland -markkinapaikalle ja järjestävänsä 
samassa yhteydessä listautumisannin, jossa 
tarjottiin merkittäväksi enintään 1 160 000 
uutta osaketta. Listautumisanti merkittiin täy-
simääräisesti, jolloin yhtiön osakemäärä nou-
si tilikauden lopussakin olleeseen 12 571 200 
osakkeeseen. Yhtiön osakkeiden kaupankäyn-
ti First North Finland -markkinapaikalla alkoi 
15.6.2016 klo 10.00.

Privanet Group Oyj:llä oli 31.12.2016 yhteensä 1 
242 osakkeenomistajaa. Yhtiön suurimpia osak-
keenomistajia olivat Finactu Oy (Sami Järvisen 
määräysvaltayhteisö), Pennin Hevonen Oy (Roy 
Harjun määräysvaltayhteisö) ja Iron M Oy (Matti 

Heiskalan määräysvaltayhteisö). Konsernin joh-
to, hallituksen jäsenet ja muu henkilöstö omis-
tivat yhteensä 31,34 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista.

YHTIÖKOKOUSTEN PÄÄTÖKSET

Tilikauden 2016 aikana järjestettiin kaksi yhtiöko-
kousta, joista varsinainen yhtiökokous pidettiin 
20. huhtikuuta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
päätettiin hyväksyä tilikauden 2015 tilinpäätös 
ja konsernitilinpäätös, myöntää hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2015 
sekä jakaa osinkoa yhteensä 2 852 800 euroa 
eli 0,50 euroa osakkeelta. Kokouksessa valittiin 
hallitukseen 6 varsinaista jäsentä, joista Matti 
Heiskala, Roy Harju, Sami Järvinen, Sakari Tainio 
ja Jorma Vanhanen valittiin välittömästi ja Mikael 
Pettersson yhtiöjärjestyksen muutoksen rekiste-
röimisen jälkeen alkavalle toimikaudelle. Hallituk-
sen jäsenelle, joka ei työskentele Privanet Group 
Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön pal-
veluksessa, päätettiin maksaa palkkiona 1 000 
euroa kalenterikuukaudelta kokousten lukumää-
rästä riippumatta sekä kokouksista aiheutuvat 
muut kohtuulliset kulut ja matkakustannukset. 
Hallituksen jäsenelle, joka työskentelee Privanet 
Group Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön 
palveluksessa, ei kyseistä palkkiota makseta. 

Vuoden 2015 tilintarkastuksesta päätettiin mak-
saa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän 
laskun mukaisesti. Tilintarkastusyhteisö Pricewa-

terhouseCoopers Oy valittiin seuraavaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikau-
delle päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Kalle Laaksonen. Varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa päätettiin lisäksi valtuuttaa yhtiön hallitus 
päättämään harkintansa mukaan yhtiön listautu-
misesta ja sen osakkeiden hakemisesta kaupan-
käynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitä-
mälle First North Finland -markkinapaikalle sekä 
uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hal-
lussa olevien omien osakkeiden luovuttamises-
ta yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksen 
päätöksen mukaan uusia osakkeita tai yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita voitiin antaa/
luovuttaa osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien 
ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 800 
000 kappaletta, eli jäljempänä mainitun mak-
suttoman osakeannin ja osakekannan uudelleen 
jakamista koskevan päätöksen rekisteröinnin jäl-
keen enintään 1 600 000 kappaletta.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti antaa 
yhtiön osakkeenomistajille maksutta 5 705 600 
uutta osaketta omistusten mukaisessa suhtees-
sa siten, että kutakin olemassa olevaa osaketta 
kohden annettiin yksi (1) uusi osake. Kokouksen 
päivämäärällä yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 
5 705 600 kappaletta, ja yhtiökokouksen pää-
töksen mukaisella maksuttomalla osakeannilla 
osakkeiden määrä kaksinkertaistui. Uusien osak-
keiden rekisteröinnin myötä yhtiön osakkeiden 
lukumääräksi tuli yhteensä 11 411 200 kappalet-
ta. Päätöksellä ei ollut vaikutusta yhtiön osake-
pääoman määrään. Osakkeiden kirjaaminen ei 
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edellyttänyt toimenpiteitä osakkeenomistajilta, 
vaan uudet osakkeet kirjattiin automaattises-
ti yhtiön osakeluetteloon ja arvo-osuustileille. 
Oikeus uusiin osakkeisiin oli täsmäytyspäivänä 
22.4.2016 osakkeenomistajaksi merkityllä osak-
keenomistajalla samassa suhteessa kuin hänellä 
ennestään oli yhtiön osakkeita. Uudet osakkeet 
oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat halti-
jalleen muut osakkeenomistajan oikeudet siitä 
hetkestä lukien, kun osakkeet on merkitty kaup-
parekisteriin. Maksuttomat uudet osakkeet eivät 
kuitenkaan oikeuta osingonjakoon, josta on pää-
tetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2016. 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 
maksuttomaan osakeantiin liittyvistä muista ky-
symyksistä.

Viimeksi mainitun päätöksen mukaisessa mak-
suttomassa osakeannissa annettuja uusia osak-
keita ei pystytty rekisteröimään eikä kirjaamaan 
osakkeenomistajien arvo-osuustileille varsi-
naisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisena 
täsmäytyspäivänä. Tämän seurauksena ylimää-
räinen yhtiökokous päätti 16.5.2016 peruuttaa 
20.4.2016 tehdyn päätöksen koskien maksu-
tonta osakeantia ja osakekannan uudelleen 
jakamista. Ylimääräinen yhtiökokous teki uu-
den korvaavan päätöksen koskien maksutonta 
osakeantia ja osakekannan uudelleenjakamista: 
ylimääräinen yhtiökokous päätti lisätä yhtiön 
osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeen-
omistajille maksutta uusia osakkeita omistusten 
mukaisessa suhteessa siten, että kutakin ole-

massa olevaa osaketta kohti annetaan yksi (1) 
uusi osake. Kokouksen päivämäärän mukaisen 
osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osak-
keita annettiin siten 5 705 600 kappaletta, joten 
maksuttomassa osakeannissa annettujen osak-
keiden rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden 
lukumäärä oli 11 411 200 kappaletta. Maksutonta 
osakeantia ja osakekannan uudelleenjakamista 
koskevalla päätöksellä ei ollut vaikutusta yhtiön 
osakepääoman määrään. Osakeanti toteutettiin 
arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellyttänyt 
toimenpiteitä osakkeenomistajilta. Oikeus uusiin 
osakkeisiin oli täsmäytyspäivänä 18.5.2016 osak-
keenomistajaksi merkityllä osakkeenomistajalla 
samassa suhteessa kuin hänellä ennestään oli 
yhtiön osakkeita. Uudet osakkeet oikeuttavat 
osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut 
osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lu-
kien, kun osakkeet on merkitty kaupparekiste-
riin. Maksuttomat uudet osakkeet eivät oikeuta 
osingonjakoon, josta on päätetty varsinaises-
sa yhtiökokouksessa 20.4.2016. Yhtiökokous 
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään mak-
suttomaan osakeantiin liittyvistä muista kysy-
myksistä.

SISÄINEN VALVONTA JA 
RISKIENHALLINTA

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että Priva-
net valvoo jatkuvasti toimintaansa. Tehokkaan 
ja luotettavan sisäisen valvonnan järjestäminen 
on keskeinen osa ammattitaitoista, terveiden ja 

varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaista 
johtamista. Konsernin emoyhtiö Privanet Group 
Oyj ohjaa ja valvoo alakonserninsa eli Privanet 
Capital Markets Oy:n ja Privanet Securities Oy:n 
toimintaa, ja on päävastuussa siitä, että Priva-
net-konsernin sisäinen valvonta on riittävää ja 
oikeassa suhteessa toiminnan sisältämiin riskei-
hin. Hallitus huolehtii siitä, että konsernissa on 
määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaat-
teet ja että Privanet-konsernissa seurataan val-
vonnan toimivuutta.

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, että 
yhtiön toimintaa koskettavat merkittävät ris-
kit tunnistetaan, arvioidaan ja mitataan ja, että 
niitä seurataan ja hallitaan osana päivittäistä lii-
ketoimintojen johtamista. Konsernin emoyhtiö 
Privanet Group Oyj on päävastuussa siitä, että 
konsernin sisäinen valvonta on riittävää ja oi-
keassa suhteessa toiminnan sisältämiin riskeihin. 
Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toteuttamiseen ja valvontaan osallistuu riskien-
hallinta-, compliance- ja sisäisen tarkastuksen 
toiminnot sekä tilintarkastus. Yhtiö seuraa sään-
nöllisesti sen toimintaan ja toimintaympäristön 
liittyviä riskejä sekä ylläpitää menettelyjä, joilla 
riskejä pyritään minimoimaan.
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RISKIT

Yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön 
liittyviä riskejä on selostettu 19.5.2016 päivätyssä 
osakeantiin ja First North -listautumiseen liittyväs-
sä yhtiöesitteessä sekä tilikauden 2016 konserniti-
linpäätöksessä, jotka ovat saatavilla yhtiön verk-
kosivuilta http://www.privanetgroup.fi/sijoittajat/
osavuosikatsaukset-ja-vuosikertomus/.

Privanet Group Oyj:n toimintaympäristöä koske-
vat merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talou-
dellisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen tilanteen 
kehittymiseen sekä sääntelyn lisääntymiseen, 
tiukentumiseen ja sääntelyn soveltamiseen liitty-
viin epävarmuustekijöihin. Privanet Group Oyj:n 
liiketoimintaa koskevat merkittävimmät riskit ja 
strategiset riskit liittyvät muun muassa kohde-
yritysten valinnassa, kilpailussa, tuote- ja palve-
lukehityksessä, asiakassuhteiden ylläpitämisessä 
ja kasvattamisessa, kaupankäynti- ja palkkio-
tuottojen saamisessa, maineriskin hallinnassa, 
konserni- ja osakkuusyritysten hallinnoinnissa 
sekä strategian laatimisessa ja toteuttamisessa 
onnistumiseen. Operatiivisia riskejä liittyy muun 
muassa ulkoisiin palveluntarjoajiin, tietojärjes-
telmiin, tietoliikenneyhteyksiin, henkilöstöön ja 
sääntelyn noudattamiseen. Yhtiötä koskevat 
myös konserniliikearvon ja tytäryhtiöosakkeiden 
arvonalentumiseen liittyvät riskit, sijoitusriski, 
vastapuoli- ja luottoriskit, rahoitus- ja likviditeet-
tiriskit sekä tilinpäätösstandardien muutoksiin 
liittyvät riskit. Yhtiön toimintaan voi liittyä myös 
riskejä, joita ei ole kyetty tunnistamaan. 

VAKAVARAISUUDEN HALLINTA

Vakavaraisuudenhallinnan tavoitteena on tur-
vata Privanet-konsernin riskinkantokyky, ja 
varmistaa siten toiminnan jatkuvuus pitkällä 
tähtäimellä. Lähtökohtana vakavaraisuuden 
hallintaprosessissa on, että Privanet-konsernin 
omien varojen määrä ja laatu riittävät jatkuvas-
ti kattamaan konsernin toimintaan kohdistuvat 
olennaiset riskit. Vakavaraisuudenhallintapro-
sessi linkittyy kiinteästi riskienhallintaprosessiin 
sekä konsernin taloudelliseen ja strategiseen 
suunnitteluun.
 
Toimitusjohtajalla ja hallituksella on ensisijainen 
vastuu riskienhallinnan ja vakavaraisuudenhal-
linnan asianmukaisesta järjestämisestä yhtiössä.

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja omaa pää-
omaa koskeviksi toimenpiteiksi

Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2016 päätty-
neeltä tilikaudelta oli 2 941 593,59 euroa ja voi-
tonjakokelpoiset varat 3 181 434,19 euroa. Hal-
litus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen pe-
rusteella maksetaan osinkoa 0,25 euroa osak-
keelta eli yhteensä 3 142 800,00 euroa. Osinko 
maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon-
maksun täsmäytyspäivänä 4.4.2017 on merkit-
tynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko 
maksetaan 13.4.2017.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen 
jälkeen, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yh-
tiön maksukykyä. 

OLENNAISET TAPAHTUMAT 
TILIKAUDEN JÄLKEEN

Yhtiön ja S-Pankki Oy:n välinen markkinatakaus-
sopimus (LP-sopimus) on päättynyt 7.3.2017. 
Yhtiö teki 15.6.2016 sopimuksen Yhtiön listat-
tujen osakkeiden markkinatakauksesta, jonka 
avulla pyrittiin lisäämään Yhtiön osakkeen lik-
viditeettiä sekä pienentämään osakkeen hinnan 
volatiliteettiä ja näin helpottamaan erityisesti 
yksityissijoittajien kaupankäyntiä. Yhtiö on arvi-
oinut, että jatkossa osakkeen ulkopuolista taka-
usta ei enää tarvita.

Yhtiö on vuoden 2017 alussa käynyt erityisellä 
tarkkuudella läpi toimintaprosessejaan ja teet-
tänyt ulkopuolisella taholla selvityksen varmis-
taakseen, että listaamattomien arvopapereiden 
(mukaan lukien Lapis Rakennus Holding Oy) 
kaupankäynnissä on noudatettu toimintatapoja, 
jotka ovat kaikilta osin sääntelyn mukaisia. 
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TULEVAISUUDENNÄKYMÄT – 
KASVUN ODOTETAAN JATKUVAN

Yhtiö arvioi vuoden ensimmäisen puoliskon ke-
hityksen jatkuvan positiivisena. Yhtiölle arvioi-
tavaksi ja tilikauden ensimmäisen vuosipuolis-
kon aikana toteutettavaksi on tullut suuri määrä 
laadukkaita osakeanti- ja muiden rahoitusjär-
jestelyiden kohdeyhtiöitä. Konsernin tarjoamil-
le sijoitustuotteille ja -palveluille näyttää ole-
van kasvava kysyntä 
myös lähitulevaisuu-
dessa. Kasvupotenti-
aalia näyttää löytyvän 
sekä kohdeyhtiöiden 
määrän että asiakas-
määrän ja sijoitusvo-
lyymin kasvun kautta.

Yhtiö tutkii ja hakee 
aktiivisesti yritysostokohteita, jotka soveltuvat 
yhtiön liiketoimintakonsepteihin ja vahvistavat 
entisestään kasvua ja liiketoiminnan kehitystä. 
Yksi prosessissa olevista ja liiketoiminta-arvi-
oinnissa olevista hankkeista on Yhtiön mahdol-
linen listaamattomiin ja kasvuyhtiöihin keskitty-
vä vaihtoehtorahasto. Toteutuessaan rahaston 
kautta asiakkaita voidaan palvella entistäkin 
kattavammin ja tarjota helppo tapa tehdä ha-
jautettu sijoitus listaamattomiin kasvuyhtiöihin.

Yhtenä merkittävänä kasvualueena nähdään 
perinteisen pankkirahoituksen ulkopuoliset yri-
tysrahoituksen muodot, sekä vakuudellisina että 
vakuudettomina ratkaisuina. Yhtiö on osallistu-
nut historiansa aikana sekä kulutus- että yritys-
rahoitukseen keskittyvien yritysten rahoittami-
seen eri tavoin. Jatkossa panostukset tulevat 
lisääntymään entisestään. Yhtiö tulee olemaan 
aktiivinen myös strategisten kumppanuuksien 
hakemisessa sekä yritysjärjestelyissä kyseisen 

toimialan yritystenkin 
osalta.

Konsernin vuonna 
2016 perustettu jouk-
korahoituksen am-
mattimaista järjes-
tämistä varten luotu 
palvelukonsepti ja 
digitaalinen mobiili-

alusta AROUND menestyi jo ensimmäisen puo-
livuotisen toimintakautensa aikana erinomaisesti 
keräten lähes 14 miljoonaa euroa pääomia. Tu-
levaisuudennäkymät palvelun edelleen kehittä-
miselle ja antien määrän sekä lisäämiselle sekä 
niiden koon suurentamiselle ovat mitä suotui-
simmat. Myös vuosi 2017 on alkanut erinomai-
sesti. Ensimmäinen anti keräsi yhden päivän 
aikana 0,85 miljoonaa euroa. Vuoden toises-
sa osakeannissa rikottiin miljoonan euron raja 

43 minuutissa. Kotimaan valloituksen jälkeen 
AROUND-palvelu on tulevaisuudessa aktiivisesti 
suuntaamassa myös muualle EU-alueelle sijoi-
tuspääomien hakuun.

Yhtiön kilpailuetuna on erittäin osaava ja mo-
nipuolinen jakeluorganisaatio, jolla on ainut-
laatuista osaamista listaamattomien yhtiöiden 
arvopaperien markkinoiden ja asiakaskannan 
tuntemisessa. Yhtiö laajentaa edelleen jo en-
tuudestaan kattavaa jakeluorganisaatiotaan 
pitkäjänteisellä strategialla ja avaa tilaisuuden 
tullen uusia konttoreita eri puolille Suomea. 
Tällä hetkellä Yhtiön konttoriverkosto kattaa 11 
paikkakuntaa. Yhtiö näkee kasvua kaikilla ny-
kytoimintansa osa-alueilla ja liiketoiminnallisia 
mahdollisuuksia laajentaa palveluita, tuoteva-
likoimaa sekä toimintaa ulkomaille arvioidaan 
aktiivisesti.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen kaudelta 
1.1.-30.6.2017 tiistaina 29.8.2017.

LÄHES

14 M€
KERÄTTYJÄ PÄÄOMIA AROUND-

PALVELUSSA 6 KK:N AIKANA
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KONSERNIN 
KESKEISET TUNNUSLUVUT
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     1-12/2016 12kk 1-12/2015 12kk Muutos
Liikevaihto, 1000 EUR 12 609 8 380 50,47 %
Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR 4 619 3 493 32,24 %
 - osuus liikevaihdosta, % 36,63 % 41,68 % -5,05
Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR 3 667 2 766 32,57 %
 - osuus liikevaihdosta, % 29,08 % 33,01 % -3,93
Osakekohtainen tulos, EUR 0,29 0,22 32,57 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 38,39 % 38,55 % -0,15
Koko pääoman tuotto (ROA), % 26,48 % 26,77 % -0,29
Omavaraisuusaste, % 74,30 % 61,24 % 13,06
Kulu/tuotto -suhde 0,63 0,58 7,97 %
Keskimääräinen henkilöstö tilikauden aikana 37 24 53,15 %
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 12 571 200 12 571 200 

     1-12/2016 12kk 1-12/2015 12kk Muutos
Liikevaihto, 1000 EUR 11 027 6 717 64,16 %
Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR 2 927 4 890 -40,13 %
- osuus liikevaihdosta, % 26,55 % 72,80 % -46,25
Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR 2 942 3 912 -24,81 %
- osuus liikevaihdosta, % 26,68 % 58,24 % -31,56
Osakekohtainen tulos, EUR 0,23 0,31 -24,81 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % 25,38 % 56,06 % -30,69
Koko pääoman tuotto (ROA), % 16,08 % 37,63 % -21,55
Omavaraisuusaste, % 64,86 % 60,99 % 3,87
Kulu/tuotto -suhde 0,73 0,27 170,02 %
Keskimääräinen henkilöstö tilikauden aikana 11 3 236,00 %
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 12 571 200 12 571 200 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

EMOYHTIÖN KESKEISET TUNNUSLUVUT
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Liikevoitto, % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

Liikevoitto x 100

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

Tilikauden voitto, % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista

Tilikauden voitto x 100

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa

Tilikauden voitto/-tappio

Kauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Oman pääoman tuotto (ROE), %

( Liikevoitto/-tappio - Tuloverot ) x 100

Oma pääoma keskimäärin

Koko pääoman tuotto (ROA), %

( Liikevoitto/-tappio - Tuloverot ) x 100

Taseen loppusumma keskimäärin

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma

Kulu/tuotto -suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta)

Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut 
+ Poistot ja arvonalentumiset + Liiketoiminnan muut kulut

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot - Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

|   TILINPÄÄTÖS   |   KESKEISET TUNNUSLUVUT|   TILINPÄÄTÖS   |   KESKEISET TUNNUSLUVUT



20 | VUOSIKERTOMUS 2016

     
     1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015
 
Palkkiotuotot  2 547 777,16 1 551 011,22
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 8 990,00 23 016,60
Korkotuotot  128 866,25 33 750,10
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 9 801 297,29 6 701 519,01
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot -2 126,25 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 123 834,30 70 443,96
  
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 12 608 638,75 8 379 740,89

Palkkiokulut  -1 024 904,33 -995 165,70
Korkokulut   -154 896,07 -75 880,18
Hallintokulut
  Henkilöstökulut   
   Palkat ja palkkiot -2 733 276,07 -1 852 630,08
   Henkilöstösivukulut   
    Eläkekulut -530 342,49 -355 849,11
    Muut henkilöstösivukulut -103 959,15 -68 010,20
   Muut hallintokulut -2 859 737,53 -1 166 128,38
Hallintokulut yhteensä -6 227 315,24 -3 442 617,77
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -60 277,65 -30 138,83
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -25 282,74 -8 092,71
Liiketoiminnan muut kulut -295 362,96 -334 933,22
  
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -201 518,59 0,00
  
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 619 081,17 3 492 912,48

Tuloverot   -900 617,06 -745 702,05
  
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta -51 857,79 18 651,55
  
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 666 606,32 2 765 861,98

KONSERNIN TULOSLASKELMA
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     31.12.2016 31.12.2015
  
VASTAAVAA  
Saamiset luottolaitoksilta   
  Vaadittaessa maksettavat 4 095 588,55 3 077 511,93
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 3 904,50 10 360,00
Saamistodistukset 1 410 043,51 1 090 000,00
Osakkeet ja osuudet 6 555 778,48 4 387 978,92
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 50 405,49
Aineettomat hyödykkeet   
  Konserniliikearvo 402 675,03 572 637,68
  Muut pitkävaikutteiset menot 85 813,77 20 493,14
Aineelliset hyödykkeet   
  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet 903 070,40 218 000,00
  Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 73 440,00 73 440,00
  Muut aineelliset hyödykkeet 40 310,08 30 103,83
Muut varat   2 772 362,99 1 864 880,60
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 255 607,61 61 558,42
      
Laskennalliset verosaamiset 28 630,38 0,00

     16 627 225,30 11 457 370,01
      
VASTATTAVAA  
 Velat luottolaitoksille 40 400,00 47 600,00
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 815 000,00 1 474 000,00
Muut velat   208 216,45 1 222 706,16
Siirtovelat ja saadut ennakot 1 177 559,70 1 477 356,19
     4 241 176,15 4 221 662,35
Laskennalliset verovelat 31 789,40 218 857,02
      
 Osakepääoma  80 000,00 80 000,00
Muut sidotut rahastot 
  Käyvän arvon rahasto 
   Käypään arvoon arvostamisesta 127 157,62 875 428,06
Vapaat rahastot   
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 418 082,80 2 430 082,80
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3 623 742,17 610 045,92
Emoyrityksen osakkeiden myynnit ja ostot 189 064,80 1 957 967,74
Osingonjako  -2 852 800,00 -1 711 680,00
Tilikauden voitto (tappio) 3 666 606,32 2 765 861,98
     12 251 853,71 7 007 706,50

Vähemmistön osuus pääomasta 102 406,04 9 144,14
    
     16 627 225,30 11 457 370,01

KONSERNIN TASE
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     1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
  
Liiketoiminnan rahavirta   
Liikevoitto   4 619 081,17 3 492 912,48
Oikaisut liikevoittoon 85 560,39 38 231,54
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 201 518,59 0,00
Käyttöpääoman muutos -4 849 766,72 -2 113 290,75
Maksetut verot -1 873 847,09 -587 430,96
Liiketoiminnan rahavirta -1 817 453,66 830 422,31
      
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -100 809,62 -242 886,48
Investoinnit muihin sijoituksiin -690 070,40 -48 775,00
Myönnetyt lainat -300 000,00 0,00
Ostetut tytäryhtiöosakkeet 0,00 -648 084,34
Investointien rahavirta -1 090 880,02 -939 745,82
      
Rahoituksen rahavirta   
Maksullinen oman pääoman lisäys 4 988 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 815 000,00 1 474 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -1 481 200,00 -1 800,65
Emoyrityksen osakkeiden ostot ja myynnit 457 410,30 2 489 417,67
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 852 800,00 -1 711 680,00
Rahoituksen rahavirta 3 926 410,30 2 249 937,02
      
Rahavarojen muutos 1 018 076,62 2 140 613,51
Ostetun tytäryhtiön rahavarat 0,00 22 235,66
   
Rahavarojen muutos 1 018 076,62 2 162 849,17
      
Rahavarat 1.1.  3 077 511,93 914 662,76
      
Rahavarat 31.12.2016 ja 31.12.2015 4 095 588,55 3 077 511,93
      
Käyttöpääoman muutos sisältää saamistodistusten sekä osakkeiden ja osuuksien tasearvojen
muutokset käyvän arvon kirjauksilla oikaistuna.  

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
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Osakepääoma
Käyvän arvon 

rahasto SVOP-rahasto
Kertyneet 

voittovarat Vähemmistö
Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2015 5 000 4 075 379 2 505 083 610 046 0 7 195 508

Osakepääoman korotus 75 000 -75 000 0

Omien osakkeiden hankinta -6 045 549 -6 045 549

Omien osakkeiden myynti 8 003 516 8 003 516

Käyvän arvon muutos -3 199 951 -3 199 951

Osingonjako -1 711 680 -1 711 680

Tilikauden voitto/tappio  2 765 862 9 144 2 775 006

Oma pääoma 31.12.2015 80 000 875 428 2 430 083 3 622 196 9 144 7 016 851

Osakepääoma
Käyvän arvon 

rahasto SVOP-rahasto
Kertyneet 

voittovarat Vähemmistö
Oma pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 1.1.2016 80 000 875 428 2 430 083 3 622 196 9 144 7 016 851

Omien osakkeiden hankinta -158 577 -158 577

Omien osakkeiden myynti 349 189 349 189

Oman pääoman lisäys 4 988 000 4 988 000

Käyvän arvon muutos -748 270 -748 270

Osingonjako -2 852 800 -2 852 800

Kauden voitto/tappio 3 666 606 93 262 3 759 868

Oma pääoma 31.12.2016 80 000 127 158 7 418 083 4 626 613 102 406 12 354 260

       

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
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     1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

Palkkiotuotot  65 780,00 0,00
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 8 330,00 23 016,60
Korkotuotot  105 756,39 28 593,27
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 9 602 930,31 6 443 854,68
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot -2 126,25 0,00
Liiketoiminnan muut tuotot 1 246 218,45 221 550,00
      
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 11 026 888,90 6 717 014,55
    
Palkkiokulut  -5 017 991,39 -1 128 583,54
Korkokulut   -152 954,06 -71 721,21
Hallintokulut   
 Henkilöstökulut   
  Palkat ja palkkiot -827 330,43 -311 271,67
  Henkilöstösivukulut   
   Eläkekulut -162 663,91 -49 285,15
   Muut henkilöstösivukulut -33 904,09 -12 064,06
  Muut hallintokulut -1 752 356,30 -249 219,90
Hallintokulut yhteensä -2 776 254,73 -621 840,78
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -4 185,60 -548,09
Liiketoiminnan muut kulut -98 060,96 -4 488,19
    
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -50 000,00 0,00
      
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 927 442,16 4 889 832,74
      
Tilinpäätössiirrot 750 000,00 0,00
     
Tuloverot   -735 848,57 -977 781,83
      
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 2 941 593,59 3 912 050,91

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
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     31.12.2016 31.12.2015
      
VASTAAVAA   
Saamiset luottolaitoksilta   
  Vaadittaessa maksettavat 3 513 697,36 1 762 173,60
Saamistodistukset 1 382 043,51 850 000,00
Osakkeet ja osuudet 5 721 583,30 4 069 577,15
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 50 405,49
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 2 585 000,00 2 335 000,00
Aineelliset hyödykkeet  
  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja osuudet 685 070,40 0,00
  Muut aineelliset hyödykkeet 12 556,78 1 643,00
Muut varat   2 638 399,07 1 548 921,08
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 102 726,70 3 421,87
      
     16 641 077,12 10 621 142,19 
 
VASTATTAVAA  
     
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 2 815 000,00 1 474 000,00
Muut velat   978 796,98 1 803 565,93
Siirtovelat ja saadut ennakot 2 025 031,45 646 567,78
     5 818 828,43 3 924 133,71
      
Laskennalliset verovelat 28 546,34 218 857,02
      
Osakepääoma  80 000,00 80 000,00
Muut sidotut rahastot  
  Käyvän arvon rahasto  
  Käypään arvoon arvostamisesta 114 185,36 875 428,06
Vapaat rahastot  
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 418 082,80 2 430 082,80
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3 092 640,60 892 269,69
Osingonjako  -2 852 800,00 -1 711 680,00
Tilikauden voitto (tappio) 2 941 593,59 3 912 050,91
     10 793 702,35 6 478 151,46
      
     16 641 077,12 10 621 142,19
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     1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
      
Liiketoiminnan rahavirta  
Liikevoitto   2 927 442,16 4 889 832,74
Suunnitelman mukaiset poistot  4 185,60 548,09
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 50 405,49 0,00
Käyttöpääoman muutos  -2 127 715,68 -2 639 300,17
Maksetut verot  -1 328 824,03 -576 159,96
Liiketoiminnan rahavirta  -474 506,46 1 674 920,70
      
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15 099,38 -1 495,00
Investoinnit sijoituksiin  -685 070,40 -48 775,00
Myönnetyt lainat -300 000,00 0,00
Ostetut tytäryhtiöosakkeet  -250 000,00 0,00
Investointien rahavirta  -1 250 169,78 -50 270,00
      
Rahoituksen rahavirta   
Maksullinen oman pääoman lisäys  4 988 000,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot  2 815 000,00 1 474 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -1 474 000,00 0,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako -2 852 800,00 -1 711 680,00
Rahoituksen rahavirta  3 476 200,00 -237 680,00
      
Rahavarojen muutos  1 751 523,76 1 386 970,70
Rahavarat 1.1.   1 762 173,60 375 202,90
      
Rahavarat 31.12.2016 ja 31.12.2015  3 513 697,36 1 762 173,60
      
Käyttöpääoman muutos sisältää saamistodistusten sekä osakkeiden ja osuuksien tasearvojen muutokset käyvän arvon kirjauksilla oikaistuina.

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

|   TILINPÄÄTÖS   |   KESKEISET TUNNUSLUVUT|   TILINPÄÄTÖS   |   KESKEISET TUNNUSLUVUT



27 | VUOSIKERTOMUS 2016

|   TILINPÄÄTÖS   |   KESKEISET TUNNUSLUVUT



28 | VUOSIKERTOMUS 2016

Raha luo onnea.
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