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Liiketoiminta

Liiketoiminnan liikevaihto Q2'22 kasvoi €23m verrattuna Q2’21.
Kasvusta merkittävä osa syntyi Restelissä, jonka liiketoiminta vapautui kaikista koronarajoituksista maaliskuun alussa. Restelin Q2'22
EBITA parani noin €4m vertailukauteen verrattuna.

Tradeka-Yhtiöt -konsernin liikevaihto Q2’22 kasvoi €35m verrattuna Q2’21. Liikevaihdon
kasvusta merkittävä osa syntyi Restelissä, jonka liiketoiminta vapautui koronarajoituksista Tradecarin sesonki ajoittuu Q2–Q3: Q2'22 EBITA oli vertailukautta
ja toisaalta Tradeka-sijoituksessa, kun salkun riskitasoa on pienennetty ja osakkeita myyty. €0,4m heikompi. Suurimmat syyt kannattavuuden laskuun olivat
Ajovarman liikevaihdon lasku ja katsastusliiketoiminnan kulujen
Kesäkuu oli vuoden heikoin sijoituskuukausi inflaatio- ja taantumapelkojen vuoksi. Korot
kasvu.
nousivat ja osakkeet laskivat. Salkku tuotti kesäkuussa -3,0 %, joka painoi sijoitustoiminnan
Tradecaren Q2'22 kannattavuus jäi tavoitteesta ja edellisvuodesta
Q2'22 EBITAn negatiiviseksi €2m, kun vertailukaudella EBITA oli +€17m.
johtuen tuotannon haastavista poikkeusolosuhteista, jotka ovat
liittyneet edelleen pandemiaan, sairaspoissaoloihin, henkilöstön
Liiketoiminnan EBITA nousi +€2miljoonaan, parannusta vertailukauteen €2m paljolti
saatavuuteen, polttoainekustannuksiin ja yleiseen kustannusten
Restelin vauhdittuneen myynnin ansiosta.
nousuun.
Yhteenlaskettu konserni Q2'22 eli sijoitustoiminta plus liiketoiminta, päätyi 0 EBITA-tasoon.
Ilahduttavasti vauhdittunut liiketoiminta pystyi korvaamaan sijoitustoiminnasta syntyneen
tappiollisen tuloksen.
YTD-lukuja heikentää liiketoiminnan raskas Q1'22. Sijoitustoiminnasta Q1'22:lle tuloutuneet
voitot pitivät kuitenkin YTD EBITAn positiivisena +€1m.
Volatiili sijoitusmarkkina tekee konsernituloksen ennustamisen loppuvuodelle vaikeaksi.
Liiketoiminnan näkymät Q3'22:lle ovat edelleen varovaisen positiiviset.

Tradedotin liiketoiminta on kehittynyt odotusten mukaisesti.
Lehtijakelun Q2'22 operatiivinen laskutus on ollut budjetoitua
hivenen edellä. Pakettipisteiden määrä ylitti kesäkuussa 600
automaattia. Korttiyhtiöillä alkuvuoden sesongit ovat pieniä.
Yhteenlaskettu liiketoiminnan Q2'22 EBITA nousi +€2miljoonaan,
parannusta vertailukauteen €2m paljolti Restelin vauhdittuneen
myynnin ansiosta. YTD-lukuja heikentää koronarajoitusten takia
raskas Q1'22.

Sijoitustoiminta
Sijoitustoiminnan tuotto vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla oli
heikko -6,1 % ja sijoitussalkun koko jakson lopussa noin 550
miljoonaa euroa.
Vuoden alussa markkinoiden mielenkiinto kohdistuu inflaatioon ja
keskuspankkien rahapolitiikan kiristymiseen. Tämä nosti korkoja ja
osakekurssit kääntyivät laskuun. Luottoriskipreemiot leventyivät
osakkeiden laskun myötä. Helmikuussa alkoi Ukrainan sota, joka
lisäsi markkinoille volatiliteettia. Vuoden edetessä pelot talouden
taantumasta ovat kasvaneet ja tämä on heikentänyt riskisijoitusten
tuottoa entisestään. Kaikki sijoitusluokat ovat vuoden alusta
tuottaneet selkeästi negatiivisesti ja vähiten huonoiten on
likvideistä sijoituksista menestyneet rahamarkkinasijoitukset.
Pitkäaikaiset sijoitukset ovat jatkaneet vielä alkuvuonna
positiivisesti, koska heikko markkinatilanne vaikuttaa niihin viiveellä.
Salkussa on riskitasoa pienenetty osakkeita myymällä ja osakkeet
ovat salkussa alipainossa. Myynnit painottuivat alkuvuoteen, mutta
niitä on jatkettu vielä toukokuussakin.
Sitkeästi korkealla pysyttelevä inflaatio ja taantumapelot pitävät
markkinan haasteellisena myös loppuvuoden aikana.

Liiketoiminnan näkymät Q3'22:lle ovat edelleen varovaisen
positiiviset.
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).

