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Tradeka-Yhtiöt-konsernin liikevaihto kasvoi €49m Q1'22 verrattuna Q1'21. Kasvusta
€27m tulee sijoitustoiminnasta, mutta myös liiketoiminta kasvoi voimakkaasti.
Tradeka-Yhtiöt-konsernin Q1'22 liikevaihto kasvoi €49m verrattuna Q1'21. Liikevaihdon
kasvusta €27m tulee sijoitustoiminnasta ja se heijastaa ennen kaikkea aktiivista reagointia
epävarmaan sijoitusmarkkinaan, jolloin riskitasoa salkussa on pienennetty. Tradeka-sijoitus
maksoi helmikuun alussa pois ulkoisen €25m lainan; tämä rahoitettiin myymällä
tammikuussa osakkeita. Osakemyyntejä jatkettiin helmi- ja maaliskuussa. Myös Tradekan
liiketoiminnan Q1'22 liikevaihto kasvoi voimakkaasti verrattuna Q1'21 Restelin
liiketoiminnan vapautuessa vähitellen koronarajoituksista.
Sijoitussalkun riskitason muutoksen vaatimat arvopaperien realisoinnit tulouttivat
konsernin tulokseen aiemmin realisoitumattomia sijoitussalkun positiivisia arvostuseroja.
Tradeka-sijoituksen Q1'22 EBITA nousi €3,5m vertailukautta Q1'21 korkeammaksi. Tämä
riitti nostamaan koko konsernin (sijoitus- ja liiketoiminta) Q1'22 EBITAn €1,8m
korkeammalle kuin Q1'21.
Kiristyvä rahapoliitiikka, Ukrainan sota, korkeat energiahinnat ja tuotantojen pullonkaulat
pitävät sijoitusmarkkinan volatiilina myös loppuvuoden aikana, jolloin sijoitustoiminnan
vaikutusta konsernitulokseen on vaikea ennustaa. Liiketoiminnan näkymät seuraavalle
Q2'22-jaksolle ovat varovaisen positiiviset.

Liiketoiminnan Q1'22 liikevaihto kasvoi voimakkaasti verrattuna
Q1'21 Restelin liiketoiminnan vapautuessa vähitellen koronarajoituksista. Myös Tradecaren ja Tradedotin liiketoimintojen
volyymi jatkoi kasvuaan.
Tradecarin katsastusmääriin vaikuttava lainsäädäntömuutoksesta
johtuva vuosisykli oli edelleen heikko Q1'22 ja samoin Ajovarman
vastaanottamien ajokortti- ja lupapalveluiden määrä jäi pieneksi.
Q2'22 alkaessa Tradecarin liiketoiminnan volyymi on ollut kasvusuunnassa.

Sijoitustoiminta
Sijoitustoiminnan tuotto vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla oli
-1,6 % ja sijoitussalkun koko jakson lopussa noin €577m.

Tammikuu alkoi markkinoilla positiivisesti, mutta kääntyi nopeasti
laskusuuntaan. Inflaatio ja sen myötä keskuspankkien rahapolitiikan
kiristysodotukset lisääntyivät. Tämä sai korot nousemaan, osakkeet
laskemaan ja luottoriskipreemiot levenemään. Helmikuussa Venäjän
hyökkäys Ukrainaan säikäytti osakemarkkinan ja sijoitusmarkkinan
syöksy jatkui maaliskuun alkupuolelle, jonka jälkeen markkina
hieman piristyi. Inflaatio on pysynyt korkealla ja korot ovat nousseet
tasaisesti koko ensimmäisen kvartaalin.

Liiketoiminnan Q1'22 EBITAa heikensi vaisun katsastus-, ajokorttisekä lupapalveluiden volyymin lisäksi Tradecaren liiketoiminnan
Salkussa riskitasoa on pienennetty. Tradeka-sijoitus maksoi ulkoisen
voimakas sairauspoissaolojen kasvu, jolloin kokonaisuutena
konsernin liiketoiminnan Q1'22 EBITA jäi €1,1m vertailukautta Q1'21 25 miljoonan euron lainan pois helmikuun alussa ja tämä
rahoitettiin myymällä tammikuussa osakkeita. Osakemyyntejä on
heikommaksi.
jatkettu myös helmikuussa ja maaliskuussa. Kiristyvä rahapoliittinen
tilanne, Ukrainan sota, korkeat energiahinnat ja tuotantojen
Liiketoiminnan näkymät seuraavalle Q2'22-jaksolle ovat varovaisen
pullonkaulat pitävät markkinan volatiilina myös loppuvuoden
positiiviset, Restelin liiketoiminnan vapautuessa kokonaan koronaaikana.
rajoitteista, Tradecarin katsastus-, ajokortti- sekä lupapalveluiden
volyymien kasvaessa sekä Tradedotin liiketoimintojen perinteisesti
vahvistuessa hiljaisen alkuvuoden jälkeen.

LAADINTAPERIAATTEET: Tuloslaskelmien luvut ovat esitetty kirjanpitoperiaatteiden mukaisina pois lukien tässä mainitut poikkeukset. Tradecar-konserni liitettiin osaksi Tradeka-konsernia 1.2.2021. Tradecar-konsernia koskevat luvut ovat pro forma -muodossa esitetyissä liiketoiminnan luvuissa
ja Tradecar-konsernin vertailuluvuissa mutta kirjanpidon mukaisina (sisällytettynä 1.2.2021 lähtien) esitetyissä Tradeka-konsernin vertailuluvuissa. 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. 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).

