
Tradeka-Yhtiöt-konserni osavuosikatsaus Q2 2021
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Sijoitustoiminta

Liiketoiminta

-€3.8m€16.3m

Vuoden toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto oli noin €143m ja tulos noin €14m
tai 9,7 %. Konsernin liikevaihto kasvoi noin €63m viime vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna. Liikevaihdosta noin puolet tuli sijoitustoiminnasta (noin €23m) ja noin puolet
liiketoiminnasta (noin €22m). Kaikki yhtiöt kasvattivat liikevaihtoaan vertailujaksoon
nähden.

Konsernin tulos Q2'21 parani noin €5,5m verrattuna viime vuoden toiseen
neljännekseen johtuen edelleen suotuisasti kehittyneistä sijoitusmarkkinoista.
Konsernin EBITA Q2'21 oli selvästi positiivinen, lähes €17m, kun liiketoiminnan EBITA oli
hieman yli nollan ja sijoitustoiminnan positiivinen, €16,8m. Konsernin EBITA Q2'21 oli
lähes sama kuin vertailujaksolla Q2'20.

Vuoden alusta konsernin liikevaihto kasvoi noin €22m ja tulos €29m viime vuoden
ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Liiketoiminta

Liikevaihto kasvoi odotetusti vertailujaksoon verrattuna; viime
vuonna Q2 oli ravintola- ja kokoontumisrajoitusten täyteinen,
tämän vuoden Q2:n alussa rajoituksia purettiin kesää vasten ja
niiden negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan jäivät pienemmiksi.
Kesä on totutusti vilkas sesonki erityisesti ravintoiloissa ja
katsastuksessa.

Konsernissa tehtiin Q2:lla yrityskauppoja, kun sekä Lehtipiste että
Onni hoiva ostivat kilpailijoiden liiketoimintoja.

Osavuosikatsauksessa on myös mukana konserniin helmikuussa
liittynyt Tradecar. Liiketoiminnan esitetyissä luvuissa Tradecar-
konsernia koskevat luvut ovat pro formattuna 1–3/2021 sekä
vertailujakson osalta. Näin vertaillen Q2'21 liiketoiminnan
liikevaihto oli noin €107m, kun se vastaavalla jaksolla
edellisvuonna oli €85m (Tradecar pro formattuna).

Liiketoiminnan pro forma -käyttökate Q2'21 oli noin €4m tai 3,7 %
ja vuotta aiemmin €6,9m tai 8,1 %. Absoluuttisesti edellisvuoden
tilanteesta jäätiin käyttökatteen osalta noin -€3m. Kannattavuuden
heikentyminen johtui pääosin Restelistä, jonka käyttökate oli -
€2m.

Vastaavasti vuoden alusta pro forma -käyttökate heikkeni lähinnä
Restelin johdosta lähes -€9m viime vuoden alkuun verrattuna.

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

Kevään ja alkukesän kohtuullisen koronatilanteen sekä hyvin
kehittyneen sijoitustoiminnan myötä vuoden toisen kvartaalin
liikevaihto ja tulos ovat viime vuotta paremmalla tasolla.
Käyttökate ja EBITA taas ovat samaa tasoa vertailujakson kanssa.

JULKINEN

LIIKETOIMINTA 04-06,m€ 04-06,m€ YTD YTD

2021 2020 ∆ 2021 2020 ∆

Liikevaihto 106,5 85,0 21,5 195,7 185,7 10,1
Käyttökate 4,0 6,9 -2,9 -1,4 6,6 -8,1
Liiketulos EBITA 0,1 2,7 -2,6 -8,9 -1,7 -7,2
Liiketulos EBIT -2,8 -10,3 7,5 -14,7 -17,7 3,0
Tulos ennen tp-siirtoja -3,0 -10,7 7,7 -15,3 -18,5 3,2
Käyttökate -% 3,7% 8,1% -4,3% -0,7% 3,6% -4,3%
Liiketulos EBITA -% 0,1% 3,2% -3,0% -4,5% -0,9% -3,6%
Liiketulos EBIT -% -2,6% -12,1% 9,5% -7,5% -9,5% 2,0%
Tulos ennen tp-siirtoja -% -2,8% -12,6% 9,8% -7,8% -10,0% 2,2%

KONSERNITULOSLASKELMA 04-06,m€ 04-06,m€ YTD YTD
2021 2020 ∆ 2021 2020 ∆

Liikevaihto 143,3 80,5 62,8 265,0 243,4 21,7
Käyttökate 20,7 20,2 0,5 23,5 -1,8 25,3
Liiketulos EBITA 16,9 16,8 0,1 16,3 -8,7 24,9
Liiketulos EBIT 14,0 4,5 9,5 10,7 -23,2 33,9
Tulos ennen tp-siirtoja 13,8 5,6 8,2 10,0 -18,8 28,8
Käyttökate -% 14,5% 25,1% -10,6% 8,9% -0,7% 9,6%
Liiketulos EBITA -% 11,8% 20,8% -9,0% 6,1% -3,6% 9,7%
Liiketulos EBIT -% 9,8% 5,6% 4,2% 4,0% -9,6% 13,6%
Tulos ennen tp-siirtoja -% 9,7% 7,0% 2,7% 3,8% -7,7% 11,5%

KONSERNITASE 06/21 06/20 ∆ 12/20 12/19 ∆
Taseen loppusumma 778,0 687,3 90,7 702,2 734,9 -32,7
Oma pääoma 558,1 542,9 15,2 549,1 562,1 -13,0
Rahoitusvelat 120,3 71,1 49,2 73,8 62,4 11,4
Omavaraisuusaste 71,7% 79,0% -7,3% 78,2% 76,5% 1,7% Sijoitustoiminta

Sijoitustoiminnan tuotto vuoden 2021 toisella kvartaalilla oli 5,8 %
ja sijoitussalkun koko jakson lopussa noin €607m.

Q2:lla sijoitusmarkkinoita heiluttivat uutiset erittäin vahvasta
taloudellisesta datasta, kohonneista inflaatiopaineista ja pelot
rahapolitiikan ennakoitua nopeammasta kiristämisestä. Toisen
kvartaalin aikana osakkeet nousivat voimakkaasti kiihtyvän
rokotustahdin seurauksena kehittyneissä talouksissa, etenkin
Euroopassa.

Länsimaissa talouden uskotaan pikkuhiljaa normalisoituvan ja
palvelusektorin jatkavan tasaista kasvua. Globaali MSCI World -
osakeindeksi tuotti positiivista jokaisena kuukautena toisen
kvartaalin aikana. Markkinoilla talouden kehitys on jo vahvasti
hinnoissa, ja markkinassa tulee olemaan enemmän volatiliteettia,
mikä vaikuttaa yhtiön tulokseen.


