
Tradeka-Yhtiöt-konserni osavuosikatsaus Q1 2021
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Sijoitustoiminta

Liiketoiminta

-€0.7m-€21.9m

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä konsernin liikevaihto oli n. €122m ja tulos n. -€4m tai
-3,2 %. Konsernin liikevaihto laski n. €41m viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Ensimmäistä kertaa osavuosikatsauksessa mukana olevan Tradecar-konsernin vaikutus Q1’21
liikevaihtoon oli n. +€11m, sijoitustoiminnan osuus n. -€40m ja muiden yhtiöiden vaikutus n.
-€12m.

Konsernin tulos Q1'21 parani n. €21m verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen
johtuen lähinnä suotuisasti kehittyneistä sijoitusmarkkinoista. Liiketoiminnan vaikutus
konsernin EBITAan Q1'21 oli negatiivinen, n. -€8m, ja sijoitustoiminnan positiivinen, n. €8m.
Konsernin EBITA Q1'21 oli n. -€1m, joka on n. €26m enemmän kuin vertailujaksolla Q1'20.

Liiketoiminta

Liikevaihtoon vaikutti rajusti Restel, joka jäi viime vuoden
vertailujaksosta n. €15m. Tuloslaskelmaluvut eivät sisällä
ravintolatoiminnan rajoituksista valtion mahdollisesti myöntämiä tukia
ja korvauksia, joiden suuruudesta ei vielä ole tietoa.

Osavuosikatsauksessa on nyt mukana ensimmäistä kertaa myös
konserniin helmikuussa liittynyt Tradecar. Liiketoiminnan esitetyissä
luvuissa Tradecar-konsernia koskevat luvut ovat pro formattuna 1–
3/2021 sekä vertailujakson osalta. Näin vertaillen Q1'21 liiketoiminnan
liikevaihto oli n. €89m, kun se vastaavalla jaksolla edellisvuonna oli n.
€101m (Tradecar pro formattuna).

Tradecar-konsernin eli A-Katsastuksen ja Ajovarman Q1'21 oli
odotettua vahvempi liikevaihdon ollessa n. €16m.

Liiketoiminnan pro forma -käyttökate Q1'21 oli n. -€5m tai -6,0 % ja
vuotta aiemmin -€0,2m tai -0,2%. Absoluuttisesti edellisvuoden
tilanteesta jäätiin käyttökatteen osalta n. -€5m. Kannattavuus
heikentyi Restelissä, jonka käyttökate oli n. -€7m.

Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan tuotto vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla oli 4,6
% ja sijoitussalkun koko jakson lopussa n. €581m.

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla sijoitusmarkkinoita heiluttivat
uutiset covid19-rokotusten maailmanlaajuisen käyttöönoton
etenemisestä, Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin elvytyspaketista
sekä kasvaneista inflaatiopaineista ja sijoittajien pelko rahapolitiikan
ennakoitua nopeammasta kiristämisestä. MSCI World -osakeindeksi
tuotti positiivista jokaisena kuukautena ensimmäisen kvartaalin aikana
ja euro heikkeni dollaria vastaan jakson aikana -4,0 %.

LAADINTAPERIAATTEET: Tuloslaskelmien luvut ovat esitetty kirjanpitoperiaatteiden mukaisina pois lukien tässä mainitut poikkeukset. Sijoitustoiminnassa tilikauden 2020 osalta *-merkillä olevilla riveillä esitetty tulos (käyttökate*, EBITA*, EBIT*) on täydennetty pitkäaikaisten sijoitusten
tuloksella, joka näkyi raportoidussa kirjanpidossa tilikauden 2020 osalta rahoituserien ryhmässä. Sijoitustoiminnan tilikauden 2021 alusta alkaen luokittelua yhdenmukaistettiin ja pitkäaikaisten sijoitusten tulosvaikutus sisältyy raportoituun käyttökatteeseen. Sijoitustoiminnassa
sijoitusarvopaperit ovat arvostettuna hankinta-arvoon tai sitä alhaisempaan markkina-arvoon. Erikseen sijoitustoiminnan kohdalla on esitetty yhteissumma niistä arvopapereista, joissa markkina-arvo ylittää hankinta-arvon. Tradecar-konserni liitettiin osaksi Tradeka-konsernia 1.2.2021.
Tradecar-konsernia koskevat luvut ovat pro forma -muodossa esitetyissä liiketoiminnan luvuissa ja Tradecar-konsernin luvuissa mutta kirjanpidon mukaisina (sisällytettynä 1.2.2021 lähtien) esitetyissä Tradeka-konsernin luvuissa. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tradeka-Yhtiöt-konserni muodostuu sijoitustoimintaa tekevästä Tradeka-sijoitus Oy:stä sekä neljästä liiketoimintaa harjoittavasta palvelualan konsernista, joita ovat Restel Oy, Tradedot Oy (Lehtipiste Oy), Tradecare Oy (Med Group Oy) sekä Tradecar Oy (A-Katsastus Group).

Tradeka-Yhtiöt-konserni

Hyvin kehittynyt sijoitustoiminta paransi selvästi ensimmäisen
kvartaalin tulosta vuoden takaiseen, vaikka koronakriisi painoikin
edelleen muuta liiketoimintaa ja erityisesti Restelin liikevaihtoa ja
tulosta.

JULKINEN

KONSERNITULOSLASKELMA 01-03,m€ 01-03,m€ YTD YTD
2021 2020 ∆ 2021 2020 ∆

Liikevaihto 121.7 162.8 -41.1 121.7 162.8 -41.1
Käyttökate 2.8 -22.0 24.8 2.8 -22.0 24.8
Liiketulos EBITA -0.7 -25.5 24.8 -0.7 -25.5 24.8
Liiketulos EBIT -3.3 -27.8 24.4 -3.3 -27.8 24.4
Tulos ennen tp-siirtoja -3.9 -24.5 20.6 -3.9 -24.5 20.6
Käyttökate -% 2.3% -13.5% 15.8% 2.3% -13.5% 15.8%
Liiketulos EBITA -% -0.5% -15.6% 15.1% -0.5% -15.6% 15.1%
Liiketulos EBIT -% -2.7% -17.0% 14.3% -2.7% -17.0% 14.3%
Tulos ennen tp-siirtoja -% -3.2% -15.0% 11.9% -3.2% -15.0% 11.9%

KONSERNITASE 12/20 12/19 ∆ 12/19 12/18 ∆
Taseen loppusumma 702.2 734.9 -32.7 734.9 740.2 -5.3
Oma pääoma 549.1 562.1 -13.0 562.1 542.4 19.7
Rahoitusvelat 73.8 62.4 11.4 62.4 92.5 -30.1
Omavaraisuusaste 78.2% 76.5% 1.7% 76.5% 73.3% 3.2%

LIIKETOIMINTA 01-03,m€ 01-03,m€ YTD YTD

2021 2020 ∆ 2021 2020 ∆

Liikevaihto 89.3 100.7 -11.4 89.3 100.7 -11.4
Käyttökate -5.4 -0.2 -5.2 -5.4 -0.2 -5.2
Liiketulos EBITA -9.0 -4.4 -4.6 -9.0 -4.4 -4.6
Liiketulos EBIT -11.9 -7.4 -4.5 -11.9 -7.4 -4.5
Tulos ennen tp-siirtoja -12.3 -7.8 -4.5 -12.3 -7.8 -4.5
Käyttökate -% -6.0% -0.2% -5.8% -6.0% -0.2% -5.8%
Liiketulos EBITA -% -10.1% -4.4% -5.7% -10.1% -4.4% -5.7%
Liiketulos EBIT -% -13.4% -7.4% -6.0% -13.4% -7.4% -6.0%
Tulos ennen tp-siirtoja -% -13.8% -7.8% -6.0% -13.8% -7.8% -6.0%

Tradeka-sijoitus 01-03,m€ 01-03,m€ YTD YTD
2021 2020 ∆ 2021 2020 ∆

Liikevaihto 37.2 76.8 -39.5 37.2 76.8 -39.5
Käyttökate* 7.8 -18.5 26.3 7.8 -18.5 26.3
Liiketulos EBITA* 7.8 -18.6 26.3 7.8 -18.6 26.3
Liiketulos EBIT* 7.8 -18.6 26.3 7.8 -18.6 26.3
Tulos ennen tp-siirtoja 7.7 -18.7 26.4 7.7 -18.7 26.4
Käyttökate* -% 21.0% -24.1% 45.1% 21.0% -24.1% 45.1%
Liiketulos EBITA* -% 20.8% -24.2% 45.0% 20.8% -24.2% 45.0%
Liiketulos EBIT* -% 20.8% -24.2% 45.0% 20.8% -24.2% 45.0%
Tulos ennen tp-siirtoja -% 20.7% -24.3% 45.1% 20.7% -24.3% 45.1%
Vaihto-om., pos. arv.erot 63.5 9.7 53.8
Pitkäaikaiset, pos. arv.erot 36.1 30.3 5.8
Salkun koko jakson lopussa 581.1 501.1 80.0 581.1 501.1 80.0
Salkun tuotto jaksolla 4.6% -9.4% 14.0% 4.6% -9.4% 14.0%


