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eQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012  
 
 
Huhti-kesäkuu 2012 lyhyesti 
 

- Palkkiotuotot vuoden toisella neljänneksellä olivat 2,5 miljoonaa euroa (3,3 
M€ 1.4. - 30.6.2011).  

- Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,0 miljoonaa euroa (3,3 M€). 

- Konsernin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (3,9 M€). 

- Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,08 euroa).  
 

 
Tammi-kesäkuu 2012 lyhyesti  
 

- Palkkiotuotot katsauskaudella olivat 5,0 miljoonaa euroa (4,2 M€ 1.1.-
30.6.2011).  

- Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,0 miljoonaa euroa (3,8 M€). 

- Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (4,3 M€). 

- Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,09 euroa).  

- Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012 sisältää vertailutietoina eQ Varainhoito -

konsernin ja Advium Corporate Finance Oy:n 1.4.2011 alkaen. Tämän vuoksi 

osavuosikatsauksen vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia. 

 

Avainluvut 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 

Liikevaihto, M€ 2,5 6,6 6,0 8,0 15,8 

Liikevoitto, M€ 0,4 3,9 1,3 4,3 7,2 

Tulos ennen veroja, M€ 0,4 3,7 1,3 4,0 6,9 

Kauden tulos, M€ 0,2 2,8 1,0 2,9 4,9 

 
     Tulos per osake, € 0,01 0,08 0,03 0,09 0,15 

 
     Omapääoma per osake, € 2,05 2,05 2,05 2,05 2,08 

Omavaraisuusaste, % 95,1 % 90,3 % 95,1 % 90,3 % 94,1 % 

 
     Korolliset velat, M€ 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 

 
 
 
Toimitusjohtaja Janne Larma 
 
Vuoden toinen neljännes oli jälleen varsin turbulenttia aikaa. Euroalueen 
pitkittynyt ja ajoittain merkittävästi voimistunut kriisi oli omiaan 
vaikuttamaan osakekurssien laskuun. Samalla sijoittajat hakivat jälleen 
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turvasatamia ja vakavaraisten valtioiden joukkovelkakirjalainojen korot 
jatkoivat laskuaan. Myös 12 kuukauden euribor -korko laski ennätyksellisen alas.  
Tässä toimintaympäristössä sekä Varainhoito että Corporate Finance –segmenttien 
liiketoiminta oli haastavaa. Molemmat liiketoiminnot pysyivät kuitenkin 
voitollisina. Varainhoidon liikevoitto katsauskaudella oli 0,9 miljoonaa euroa 
ja Corporate Finance -liiketoiminnan liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa. 
Sijoitukset –segmentin katsauskauden liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa. 
Sijoitusten pääomapalautukset olivat 1,9 miljoonaa euroa ja voitonjako 1,0 
miljoonaa euroa, pääomakutsujen ollessa 2,0 miljoonaa euroa. Lisäksi 
pääomarahastot ovat ilmoittaneet useista irtautumisista, joiden kassavirta tulee 
arvion mukaan olemaan noin 6,1 miljoonaa euroa loppuvuoden aikana.  
 
Konsernin tase on yhä erinomaisessa kunnossa. Kesäkuun lopussa taseessa ei ollut 
korollista velkaa ja likvidit varat olivat 6,0 miljoonaa euroa. 
Pääomasijoitusten tasearvo oli 45,1 miljoonaa euroa.  
 
eQ:n hallinnoimien osake- ja korkorahastojen kasvu on viime vuosina ollut 
toivottua hitaampaa. Pääosin tämä on johtunut osakemarkkinoiden korkeasta 
volatiliteetista ja talouden epävarmuudesta. Rahastojemme markkinaosuus on 
kuitenkin pysynyt suurin piirtein samalla tasolla. Jotta voisimme kasvaa 
nopeammin, harkitsemme uusien tuotteiden lanseeraamista ja epäorgaanista kasvua. 
Vahva taseemme antaa meille tähän hyvän mahdollisuuden. Uskon, että kasvamalla 
olemme asiakkaillemme parempi kumppani sekä henkilöstöllemme mielenkiintoisempi 
työnantaja.  
 
 
Näkymät 
 
Euroopan velkakriisi jatkuu yhä ja se heijastuu merkittävänä epävarmuutena 
pääomamarkkinoilla. Toisaalta yritysten toisen vuosineljänneksen raportit ovat 
osittain yllättäneet positiivisesti, mikä on omiaan luomaan uskoa markkinoihin. 
Uskomme, että markkinoiden volatiliteetti tulee jatkumaan ja pääomamarkkinoiden 
kehitys tulee olemaan epäyhtenäinen. Konsernin hallinnoitavien varojen muutokset 
ja palkkiotuottojen kehitys korreloivat pääomamarkkinoiden kehityksen kanssa. 
 
 
*** 
 
eQ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012 on tämän tiedotteen liitteenä sekä 
saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi. 
 
 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366 
 
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eQ.fi 
 
 
 
eQ -konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan 

keskittyvä yhtiöryhmä. Konserni tarjoaa sijoitus‐, pääoma‐ ja Hedge Fund ‐
rahastoihin liittyviä palveluita sekä perinteistä varainhoitoa 
instituutioasiakkaille ja yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat 
ovat yhteensä noin 3,6 miljardia euroa. Lisäksi konserniin kuuluva Advium 

Corporate Finance tarjoaa yritys‐ ja kiinteistöjärjestelyihin sekä 
pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. 
 
Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.  
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eQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2012 
 
 
Toiminnan tulos kaudella 1.4.–30.6.2012 
 

- Konsernin palkkiotuotot olivat 2,5 miljoonaa euroa (3,3 M€). 

- Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 0,0 miljoonaa euroa (3,3 M€). 

- Konsernin liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (3,9 M€). 

- Konsernin tulos verojen jälkeen oli 0,2 miljoonaa euroa (2,8 M€). 

- Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,08 euroa). 
 

 
Toiminnan tulos ja taloudellinen asema kaudella 1.1.-30.6.2012 
 

- Konsernin palkkiotuotot olivat 5,0 miljoonaa euroa (4,2 M€ 1.1.- 30.6.2011). 

- Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 1,0 miljoonaan euroon (3,8 
M€). 

- Konsernin liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (4,3 M€). 

- Konsernin tulos verojen jälkeen oli 1,0 miljoonaa euroa (2,9 M€). 

- Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,09 euroa). 

- Osakekohtainen oma pääoma oli 2,05 euroa (2,05 euroa). 

- Omavaraisuusaste oli 95,1% (90,3%). 

- Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2012 sisältää vertailutietoina eQ Varainhoito -

konsernin ja Advium Corporate Finance Oy:n 1.4.2011 alkaen. Tämän vuoksi 

osavuosikatsauksen vertailuluvut eivät ole vertailukelpoisia. 

 
 
Taloudellinen ympäristö 
 
Osakemarkkinat  

 
Vuoden 2012 ensimmäiset kuukaudet olivat pääomamarkkinoilla varsin positiivisia. 
Euroopan Keskuspankki suuntasi vuoden vaihteen molemmin puolin eurooppalaisille 
pankeille merkittävän määrän uutta pääomaa, joka helpotti ainakin 
vakavaraisuusongelmista kärsivien pankkien kykyä selviytyä velvoitteistaan. Myös 
Kreikan alkukevään 2012 rahoituspaketti saatiin kansainvälisten velkojien 
myötävaikutuksella laadituksi, mutta Kreikan kevään ensimmäisten 
parlamenttivaalien tuloksen perusteella oli mahdotonta muodostaa Kreikkaan 
säästöpäätöksiin sitoutuvaa hallitusta. Espanjan valtion taloudellinen tilanne 
on huolestuttanut pääomamarkkinoita loppukevään aikana, sekä erityisesti 
espanjalaisten pankkien tilanne on ollut hälyttävä. Nämä tekijät heijastuivat 
kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille, joiden kehitys on ollut huhti-
toukokuussa voimakkaan negatiivista hyvään alkuvuoteen verrattuna. Erityisesti 
reuna-alueet, kuten Suomen osakemarkkinat, ovat laskeneet rajusti loppukevään 
aikana.  
 
Kreikassa järjestettiin kesäkuussa uudet vaalit ja maahan saatiin muodostettua 
viimein toimintakykyinen hallitus, joka rauhoitti markkinoita ja velkojia 
hieman. EKP ja eurovaltiot työskentelivät tiiviisti heinäkuussa myös Espanjan 
tilanteen vakauttamiseksi. USA:n ja Aasian valtioiden kansantaloudet ovat 
kuitenkin olleet kasvussa alkuvuoden aikana ja yritysten tulokset ovat edelleen 
suhteellisen hyviä. Myös eurooppalaisten yritysten tulokset ovat olleet 
odotuksiin nähden kohtuullisella tasolla eikä tulosvaroituksiakaan ole 
raportoitu odotuksia enempää. Nokian tilanne on edelleen haastava ja yhtiö onkin 
antanut vuonna 2012 kaksi tulosvaroitusta sekä kertonut rankoista henkilöstön ja 
kustannusten vähentämissuunnitelmista.  
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Suomen osakemarkkinat kääntyivät tammi-helmikuun jälkeen nopeaan laskuun. HEX 
Cap -indeksi oli kesäkuun lopussa käytännössä samalla tasolla (+ 0,2%) kuin 
vuodenvaihteessa ja alkuvuoden nopea arvostustason nousu oli siis sulanut pois. 
Myös muiden Länsi-Euroopan pörssien nousu kääntyi laskuksi ja Stoxx 600 indeksi 
nousi vain 5,2 prosenttia ensimmäisen puolen vuoden aikana. Maailman osakkeita 
kuvaava MSCI World (EUR) indeksin muutos oli lievästi positiivinen (5,2%) ja 
erityisesti USA:n osakemarkkina nousi reippaasti (S&P 500 (EUR) 12,2%). 
Kehittyvien markkinoiden liikkeet olivat taas muita markkinoita nopeampia ja 
loppukevään laskun jälkeen MSCI EM Total Return Net (EUR) –indeksin muutos jäi 
6,8 prosenttiin. Kesäkuun lopussa ja heinäkuun alussa sijoittajien usko 
lisääntyi siihen, että euromaat ja muut toimijat onnistuisivat löytämään 
konkreettisia keinoja velkakriisin hillitsemiseksi.  
 
 
Korkomarkkinat 

 
Korkomarkkinoilla nähtiin vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana vahva 
alku. Euroopan keskuspankin joulukuussa ja helmikuun lopussa tarjoama kolmen 
vuoden rahoitus euroalueen pankeille sai Euroopan ongelmavaltioiden riskilisät 
kapenemaan. Vaikutus kuitenkin vaimeni vähitellen ja tuotot jäivätkin toisella 
neljänneksellä huomattavasti ensimmäisen neljänneksen tuotoista. Huolet 
erityisesti Espanjan kohdalla nousivat jälleen pintaan eikä edes Kreikan 
onnistunut velkajärjestely saanut käännettyä markkinatunnelmaa paremmaksi. 
Espanjan 10-vuoden valtiolainakorko nousikin kesäkuussa päälle kriittisenä 
pidetyn 7 prosentin rajan pelkojen kasvettua Espanjan pankkien 
lisäpääomatarpeesta. Kesäkuun lopussa pidetty EU-huippukokous onnistui kuitenkin 
jälleen kääntämään hetkellisesti ongelmavaltioiden korkotasot laskuun. 
 
Korkosijoitukset tuottivat Euroopassa keskimäärin 4,3 prosenttia ensimmäisen 
kuuden kuukauden aikana. Yrityslainoissa tuotot olivat erityisen hyviä. 
Parhaiten pärjäsivät alhaisen luottoluokituksen high yield -yrityslainat noin 12 
prosentin tuotolla. Myös hyvän luottoluokituksen yrityslainat tuottivat hyvin, 
noin 5,5 prosenttia. 
 
 
Sijoitusrahastomarkkinat Suomessa  

 
Suomen markkinoilla toimivien sijoitusrahastojen hallinnoitavat varat kääntyivät 
alkuvuonna nousuun ja nettomerkinnät kuuden ensimmäisen kuukauden aikana olivat 
1,7 miljardia euroa. Sijoitusrahastojen yhteenlasketut hallinnoitavat varat 
nousivat noin 59 miljardiin euroon, joskin vastaava luku oli maaliskuun lopussa 
jo 60 miljardia euroa (55 miljardia euroa 31.12.2011). Pääomien kasvuun vaikutti 
ennen kaikkea alkuvuoden osakemarkkinoiden positiivinen kehitys. Vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä varallisuutta siirtyi rahamarkkinarahastoista 
osakemarkkinoille. Toisella neljänneksellä liike oli päinvastainen sijoittajien 
pienentäessä riskejä ja varojen siirtyessä osakerahastoista korkorahastoihin.  
 
 
Pääomasijoitus- ja hedgemarkkinat  

 
Maaliskuussa alkanut lasku Euroopan pääomasijoitusmarkkinoilla jatkui vuoden 
toisella neljänneksellä. Kappalemääräisesti tehtiin 202 sijoitusta 13,7 
miljardin euron edestä. Verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen laskua 
kertyi 8 prosenttia volyymimielessä, kun taas arvomielessä nousua kertyi 17 
prosenttia, isojen yritysostojen (> 1 miljardi euroa) toimiessa veturina. 
Sijoitusvaiheen mukaan laskettuna, suosituin transaktiotyyppi oli yritysostot 
(buyout). Yritysostoja tehtiin 11,6 miljardin euron edestä, edustaen 85 
prosenttia kaikista sijoituksista. Kasvupääomasijoituksia tehtiin 2 miljardin 
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euron edestä, edustaen 14 prosenttia kokonaisvolyymistä. Pitkään jatkunut 
rahoituksen vaikeus aikaisen vaiheen sijoitusmarkkinoilla jatkui ja uusia 
sijoituksia tehtiin vain 100 miljoonan euron edestä, eli vajaa 1 prosentti 
kokonaisvolyymistä. 
 
Maantieteellisesti Iso-Britannia piti pintansa Euroopan aktiivisimpana 
pääomasijoitusmarkkinana. Sijoitukset saksankieliselle alueelle (DACH) 
kuusinkertaistuvat vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna ja sijoitusten 
arvo nousi 3,2 miljardiin. Välimeren alueen maita piinaava velkakriisi näkyi 
myös pääomasijoitusmarkkinoilla ja uusia sijoituksia tehtiin ainoastaan 11 
kappaletta. (Lähde: unquote Private Equity Barometer)  
 
Hedge -rahastojen yhteenlasketut varat olivat toukokuun tietojen perusteella 
1,75 biljoonaa dollaria (lähde: Eurekahedge). Luku on käytännössä sama kuin 
maaliskuun lopussa. Uusia rahastoja on vuoden alusta perustettu noin 350 
kappaletta. Eniten uutta pääomaa vuoden alusta ovat saaneet makro -rahastot, 
osakerahastot ja relative value -rahastot, kun taas multistrategia- ja 
distressed debt -rahastot ovat menettäneet pääomia. Makro -rahastojen 
yhteenlasketut pääomat nousivat ensimmäistä kertaa yli 150 miljardin dollarin. 
 
 
Merkittävimmät tapahtumat katsauskaudella  
 
Hallitus nimitti 21.2.2012 konsernin lakimies Juha Surven konsernin 
johtoryhmään. Konsernin johtoryhmä 21.2.2012 alkaen muodostuu seuraavista 
henkilöistä: Janne Larma (pj), Staffan Jåfs, Lauri Lundström, Annamaija Peltonen 
ja Juha Surve. 
 
eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2012. Yhtiökokouksen päätökset 
on esitetty omassa kappaleessaan jäljempänä.  
 
eQ Emerging Markets Local Currency Credit -erikoissijoitusrahasto aloitti 
toimintansa 21.3.2012. Rahasto sijoittaa kehittyvillä markkinoilla toimivien 
vakavaraisten yhtiöiden lainoihin paikallisvaluuttamääräisesti. Kyseessä on 
Suomen ensimmäinen kehittyvien markkinoiden yrityslainoihin paikallisvaluutoissa 
sijoittava rahasto. 
 
eQ:n hallinnoima pääomarahasto Amanda V East piti 18.5.2012 toisen sulkemisen 
40,3 miljoonan euron kokoisena. Rahasto jatkaa edelleen varojen keräämistä ja 
lopullinen sulkeminen tapahtuu 31.12.2012 mennessä. 
 
 
Konsernin liikevaihto ja tuloskehitys 
 
Osavuosikatsauksen vertailutiedot eivät ole vertailukelpoisia, sillä konserniin 
16.3.2011 hankitut Advium Corporate Finance Oy ja eQ Asset Management Group Oy 
on yhdistelty eQ -konsernin tulokseen 1.4.2011 alkaen.  
 
Konsernin liikevaihto oli 6,0 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa 1.1–
30.6.2011). Palkkiotuotot nousivat vertailukaudesta sekä Advium Corporate 
Finance Oy:n ja eQ Asset Management Group Oy:n hankinnasta johtuen. Konsernin 
palkkiotuotot kasvoivat 5,0 miljoonaan euroon (4,2 M€). Sijoitustoiminnan 
nettotuotot puolestaan laskivat vertailukaudesta. Sijoitustoiminnan nettotuotot 
olivat 1,0 miljoonaa euroa (3,8 M€). Konsernin kulut ja poistot olivat yhteensä 
4,7 miljoonaa euroa (3,7 M€). Henkilöstökulut olivat 2,5 miljoonaa euroa (1,9 
M€) ja poistojen osuus oli 0,6 miljoonaa euroa (0,4 M€). Liiketoiminnan muut 
kulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,4 M€).  
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Konsernin liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (4,3 M€). Liikevoiton lasku 
vertailukaudesta johtuu etenkin sijoitustoiminnan laskeneista tuotoista. 
Katsauskauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (2,9 M€). 
 
 
Liiketoiminta-alueet 
 
Varainhoito 

 
Varainhoito -segmentin toimintaympäristö on ollut vaihteleva vuoden 2012 
ensimmäisen puoliskon aikana. Huomio euroalueen velkakriisistä kääntyi 
alkuvuonna markkinoiden makronäkymiin sekä sijoituskohteiden fundamentteihin, 
mutta lähinnä Kreikan poliittisen kriisin ja Espanjan valtion velkatilanteen 
sekä espanjalaisten pankkien vakavaraisuuden heikentymisen takia, merkittävä 
hermostuneisuus palasi sekä osake- että korkomarkkinoille huhti-toukokuussa. 
Kesäkuussa Kreikan uudet vaalit ja euromaiden toimenpiteet rauhoittivat 
markkinoita hieman, mutta velkakriisin selkeätä ratkaisua tai sen vaikutusten 
eliminoitumista pääomamarkkinoilla ei ole vielä näköpiirissä.    
 
Varainhoitopalvelun myyminen sekä yksityishenkilöille että instituutiolle 
helpottui hetkellisesti vuoden 2012 alussa, joka näkyi myös yleisesti 
sijoittajien riskitason nousuna. Kreikan tilanteen kriisiintyessä uudestaan 
myöhemmin keväällä ja erityisesti Suomen osakemarkkinoiden poikkeuksellisen 
voimakas notkahdus huhti-toukokuussa, täydennettynä vielä Nokian 
kannattavuusvaikeuksilla, romahdutti kotimaisten sijoittajien halun tehdä uusia 
sijoituksia lähes täysin. Kesäkuussa instituutiosijoittajat olivat erityisen 
varovaisia uusien sijoitusten tekemisessä edessä olevan lomakauden takia ja 
vuoden 2011 kokemusten pelossa. Tämä heijastui toisen vuosineljänneksen 
uusmyyntiin selkeästi. Segmentin hallinnoitava varallisuus oli kesäkuun lopussa 
3.572 miljoonaa euroa (3.829 miljoonaa euroa 30.6.2011). Osake- ja 
korkosijoitusten hallinnoitavat varat 30.6.2012 olivat 938 miljoonaa euroa 
(1.069 M€) ja pääomasijoitusten hallinnoitavat varat 2.634 miljoonaa euroa 
(2.760 M€), josta raportointipalvelun piirissä olevia varoja oli 1.101 miljoonaa 
euroa (1.135 M€). 
 
eQ rahastojen nettomerkinnät olivat katsauskaudella 23 miljoonaa euroa ja 
rahastojen hallinnoima varallisuus kesäkuun lopussa 485 miljoonaa euroa (544 
miljoonaa euroa 30.6.2011). eQ Varainhoidossa selkeästi eniten nettomerkintöjä 
keräsi kehittyvien maiden osinkoyhtiöihin sijoittava eQ Kehittyvät Markkinat 
Osinko -rahasto, jossa oli pääomia kvartaalin päättyessä noin 45 miljoonaa euroa 
runsaan 15 kuukauden toiminnan jälkeen.  
 
Maaliskuussa käynnistyi uusi korkorahasto eQ Emerging Market Local Currency 
Credit, joka noudattaa Suomessa täysin uutta sijoitusstrategiaa. Rahasto 
sijoittaa varansa paikallisessa valuutassa kehittyvien markkinoiden 
yrityslainoihin. Näin rahaston tuotto-odotus on korkeampi kuin esimerkiksi eQ 
Emerging Market Corporate Bond –rahaston, joka sijoittaa varansa euromääräisiin 
arvopapereihin.  
 
eQ Varainhoidon salkunhoito–organisaatio on onnistunut viime kuukausina 
suhteellisen hyvin ennakoimaan markkinoiden muutoksia ja painottamaan oikeita 
omaisuuslajeja/sektoreita. Allokaatiotyöskentelyn frekvenssiä on keväällä 
nopeutettu ja muutoksia allokaatioihin on tehty aikaisempaa herkemmin, mutta 
pienemmillä osuuksilla. Tällä toiminnalla on pyritty vastaamaan markkinoilla 
juuri nyt vaikuttavien poikkeuksellisen voimakkaiden ulkoisten tekijöiden 
haasteisiin. Myös asiakkaille on tiedotettu näkemysten muutoksista ja niiden 
perusteista aikaisempaa tehokkaammin.  
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eQ:n hallinnoima pääomarahasto Amanda V East Ky jatkoi aktiivisesti pääoman 
keräämistä katsauskauden ajan. Rahasto piti 18.5.2012 toisen sulkemisen 40,3 
miljoonan euron kokoisena. Rahasto jatkaa edelleen varojen keräämistä ja 
lopullinen sulkeminen tapahtuu 31.12.2012 mennessä. Rahasto on herättänyt paljon 
kiinnostusta myös uusissa asiakkaissa. Pääomarahasto sijoittaa kasvu- ja buyout 
-pääomarahastoihin, jotka sijoittavat pienempiin ja keskikokoisiin 
listaamattomiin yrityksiin Venäjällä, CIS, CEE ja SEE -maissa.  
 
Varainhoito –segmentin henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 44 henkilöä.  
 
Varainhoito 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 
Liikevaihto, M€ 2,1 2,3 4,2 3,3 7,6 M€ 
Liikevoitto, M€ 0,5 0,6 0,9 1,0 2,2 M€ 
Henkilöstö  44  49 44 49 44 
 
eQ Varainhoito -konsernin tuloslaskelma on yhdistetty eQ -konsernin 
tuloslaskelmaan ja Varainhoito -segmenttiin 1.4.2011 alkaen.  
 
 
Corporate Finance  

 
Corporate Finance -segmentissä Advium Corporate Finance toimii neuvonantajana 
yrityskaupoissa, suurissa kiinteistökaupoissa ja erilaisissa 
pääomajärjestelyissä. 
 
Osakemarkkinoiden korkea volatiliteetti, yritysten lainamarginaalien merkittävä 
nousu ja euroalueen velkakriisi ovat vaikuttaneet negatiivisesti yrityskauppa- 
ja kiinteistömarkkinoihin. Lisääntynyt epävarmuus pitää M&A- ja 
kiinteistötransaktioprosessit edelleen varsin pitkinä.    
 
Vuoden toisella neljänneksellä Advium toimi neuvonantajana kolmessa 
transaktiossa. Huhtikuussa Advium toimi neuvonantajana kun Uponor myi Hewing 
GmbH:n Rettigille ja kun Vaahto Group järjesti suunnatun osakeannin. Kesäkuussa 
Advium toimi Eteran neuvonantajana Seinäjoen Maaseutuviraston kiinteistön 
myynnissä. 
 
Adviumin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 12 henkilöä.  
 
Corporate Finance -toiminnalle on tyypillistä, että menestyspalkkioiden vaikutus 
on laskutuksessa huomattava, minkä takia yksikön tulos voi vaihdella 
merkittävästi vuosineljänneksittäin.  
 
Corporate Finance  4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 
Liikevaihto, M€  0,5 1,1  1,0 1,1 2,1 
Liikevoitto, M€  0,2 0,6  0,2 0,6 0,7 
Henkilöstö  12 13 12 13 11 
 
Advium Corporate Finance Oy:n tuloslaskelma on yhdistetty eQ -konsernin 
tuloslaskelmaan ja Corporate Finance –segmenttiin 1.4.2011 alkaen.  
 
 
Sijoitukset 

 
Sijoitukset -segmentin liiketoiminta muodostuu eQ -konsernin omasta taseesta 
tehdyistä pääomarahastosijoituksista. Lisätietoa konsernin sijoituksista löytyy 
yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.eQ.fi.  
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Katsauskauden aikana Sijoitukset -segmentin nettotuotot olivat 1,0 miljoonaa 
euroa (3,8 miljoonaa euroa 1.1.-30.6.2011). Kauden lopussa pääomarahastojen 
käypä arvo oli 45,1 miljoonaa euroa (43,9 M€ 30.6.2011). Jäljellä olevien 
sijoitussitoumusten määrä pääomarahastosijoitusten osalta oli 12,8 miljoonaa 
euroa (17,4 M€). Sijoitusten pääomapalautukset katsauskaudella olivat 1,9 
miljoonaa euroa (5,6 M€) ja voitonjako 1,0 miljoonaa euroa (3,8 M€).  
 
Vuoden 2012 toisen neljänneksen suurimmat irtautumiset olivat IK 2000 -rahaston 
irtautuminen norjalaisesta vähittäiskauppaketjusta Europris A/S:stä ja PAI IV -
rahaston lopullinen irtautuminen Chr.Hansenista. Europris myytiin 
pääomasijoittaja Nordic Capitalille ja irtautumisesta kertyi eQ:lle kassavirtaa 
noin 0,3 miljoonaa euroa. PAI IV -rahaston lopullinen irtautuminen 
Chr.Hansenista Novo A/S:lle toi eQ:lle kassavirtaa noin 0,6 miljoonaa euroa. 
Chr.Hansen kehittää biotieteellisiä ainesosia ruoka-, terveys- ja 
eläinruokatoimialalle. 
 
Rahastojen pääomakutsut katsauskauden aikana olivat 2,0 miljoonaa euroa (3,0 
M€). 
 
 
Sijoitukset 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 
Liikevaihto, M€ 0,0 3,3 1,0 3,8 6,5 M€ 
Liikevoitto, M€ -0,1 3,2 0,8 3,6 6,1 M€ 
Henkilöstö  1 1 1 1 1 
 
eQ on tehnyt päätöksen, että jatkossa uusia sijoituksia tehdään vain eQ:n itse 
hallinnoimiin rahastoihin. 
 
 
Tase 
 
Konsernin taseen loppusumma oli 72,0 miljoonaa euroa (75,1 miljoonaa euroa 
30.6.2011). Kauden lopussa oma pääoma oli 68,5 miljoonaa euroa (67,8 M€). Oman 
pääoman määrään katsauskaudella vaikutti kauden tulos 1,0 miljoonaa euroa, 
käyvän arvon rahaston muutos 1,8 miljoonaa euroa ja osingonmaksu -4,0 miljoonaa 
euroa. Tämän tiedotteen taulukko-osassa on tarkempi erittely oman pääoman 
muutoksista.  
 
Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella vahvana. Rahavarojen määrä 
katsauskauden lopussa oli 6,0 miljoonaa euroa (6,8 M€). Rahoituksen saatavuuden 
turvaamiseksi konsernilla on lisäksi tarvittaessa käytettävissään 10,0 miljoonan 
euron luottolimiitti. Konsernilla ei ole korollisia velkoja katsauskauden 
lopussa. Pitkäaikaisten korollisten velkojen määrä vertailukaudella 30.6.2011 
oli 3,2 miljoonaa euroa. Pitkäaikainen koroton velka katsauskauden lopussa oli 
1,6 miljoonaa euroa (1,7 M€) ja lyhytaikainen koroton velka oli 1,9 miljoonaa 
euroa (2,4 M€). eQ:n omavaraisuusaste oli 95,1% (90,3%). 
 
 
Osakkeet ja osakepääoma 
 
eQ Oyj:n hallitus päätti 9.5.2012 mitätöidä yhteensä 163 153 yhtiön hallussa 
olevaa omaa osaketta. eQ Oyj:n osakkeiden lukumäärä muuttui 7.6.2012, kun yhtiön 
omassa hallussa olleiden omien osakkeiden mitätöinti merkittiin 
kaupparekisteriin. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 
33 297 198 osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakemäärä ennen 
mitätöintiä oli 33 460 351. Mitätöinnillä ei ollut vaikutusta yhtiön 
osakepääomaan. Osakepääoma 30.6.2012 oli 11 383 873 euroa.  
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Omat osakkeet  
 
eQ Oyj:n hallussa ei ollut katsauskauden lopussa 30.6.2012 omia osakkeita. eQ 
Oyj:n hallitus päätti 9.5.2012 mitätöidä yhtiön hallussa olleet omat osakkeet 
yhteensä 163 153 osaketta. Määrä vastasi noin 0,5 prosenttia yhtiön koko 
osakemäärästä. Mitätöinti tuli voimaan 7.6.2012 kun se merkittiin 
kaupparekisteriin. 
 
 
Osakkeenomistajat 
 
eQ Oyj julkisti 6.3.2012 liputusilmoituksen, jossa Janne Olavi Larma ja Chilla 
Capital SA ilmoittivat hankkineensa osakkeita, niin että 10% liputusraja 
ylittyi. Vuoden toisella neljänneksellä 16.5.2012 eQ Oyj julkisti 
liputusilmoituksen, jossa Berling Capital Oy ilmoitti luovuttaneensa osakkeita, 
niin että 10% ja 5% liputusrajat alittuivat. Lisäksi eQ Oyj julkisti 16.5.2012 
liputusilmoituksen, jossa Fennogens Investments S.A. ilmoitti hankkineensa 
osakkeita, niin että 15% liputusraja ylittyi.  
 
eQ Oyj:n yhteistilillä olleet osakkeet, yhteensä 6 709 yhtiön osaketta eli noin 
0,02 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä, on myyty 1.6. – 
29.6.2012 välisenä aikana niiden omistajien lukuun ja myynnistä saadut varat, 
joista on vähennetty ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, on 5.7.2012 
talletettu omistajien lukuun Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeitaan vastaava osuus talletetuista 
varoista alkuperäistä osakekirjaa ja mahdollista saantoselvitystä vastaan Etelä-
Suomen aluehallintovirastosta. Asiaa koskeva pörssitiedote annettiin 5.7.2012.  
 
 
Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa 30.6.2012 

 
    %-osuus osake- 
    ja äänimääristä 
Fennogens Investments S.A.  16,50 
Chilla Capital S.A.   12,54 
Veikko Laine Oy   10,98 
Ulkomarkkinat Oy   10,12 
Oy Hermitage Ab   7,10 
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö  6,17 
Oy Cevante Ab   4,26 
Fazer Jan Peter   3,20 
Linnalex Ab   2,65 
Louko Antti Jaakko   2,25 
 
eQ Oyj:llä oli 3 221 osakkeenomistajaa 30.6.2012. 
 
 
Optio-ohjelma 2010 
 
eQ Oyj:llä oli katsauskauden lopussa voimassa yksi optio-ohjelma. Optio-ohjelma 
on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja 
sitouttamisjärjestelmää. Jaettujen optioiden määrässä ei tapahtunut muutoksia 
katsauskaudella. Katsauskauden lopussa optioita on myönnetty yhteensä 700 000 
kappaletta. Yhtiökokouksen hallitukselle 14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla 
oli katsauskauden lopussa jakamattomia optioita yhteensä 1 300 000 kappaletta. 

Optio-ohjelman ehdot on julkaistu pörssitiedotteella 18.8.2010 ja ne löytyvät 
kokonaisuudessaan yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.eQ.fi.  
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Yhtiökokouksen päätökset  
 
eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin tiistaina 13.3.2012 
Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista. 
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen 

 
eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen 
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
vuodelta 2011.  
 
Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen  

 
Vahvistettiin hallituksen ehdotus, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa osakkeelta. 
Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
16.3.2012 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 26.3.2012.  
 
Vastuuvapaus hallitukselle, toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaisille 

 
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille ja 
toimitusjohtajan sijaisille. 
 
Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten 

palkkiot 

 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja 
jäseniksi valittiin uudelleen Ole Johansson, Georg Ehrnrooth, Eero Heliövaara ja 
Jussi Seppälä sekä uutena jäsenenä Christina Dahlblom toimikaudeksi, joka 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, 
että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen 
puheenjohtajalle 3 300 euroa ja jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa ja että 
matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. 
Järjestäytymiskokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Ole 
Johanssonin hallituksen puheenjohtajaksi. 
 
Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot 

 
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio 
yhtiön hyväksymän laskun perusteella.  
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen 
hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa 
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden 
määrä vastaa noin 1,49 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeita 
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi 
mahdollisten yrityskauppojen tai –järjestelyjen rahoittamisessa tai 
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä 
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai 
mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä 
seikoista. Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
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Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia. Määrä vastaa noin 14,94 prosenttia yhtiön osakkeiden 
kokonaismäärästä. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi mahdollisten 
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön 
taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien 
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus 
sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien 
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja 
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa 
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien 
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi 
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. Valtuutus kumoaa 
aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka. 
 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 64 henkilöä (63 henkilöä 
30.6.2011). Henkilöstömäärä Varainhoito -segmentissä oli 44 (43), Corporate 
Finance –segmentissä 12 (13) ja Sijoitukset -segmentissä 1 (1). 
Konsernihallinnon henkilöstömäärä oli 8 (5). Varainhoito -segmentin 
henkilöstömäärä sisältää yhdeksän määräaikaista työntekijää ja Corporate Finance 
–segmentin henkilöstömäärä kaksi määräaikaista työntekijää.  
 
eQ -konsernin henkilöstölle maksetut kokonaispalkat katsauskauden aikana olivat 
2,5 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa 1.1.-30.6.2011). Vertailutieto sisältää 
Advium Corporate Finance Oy:n ja eQ Varainhoito -konsernin palkat 1.4.2011 
alkaen sekä eQ Oyj:n ja Amanda Advisors Oy:n henkilöstön palkat 1.1.2011 alkaen. 
Tämän vuoksi tiedot eivät ole vertailukelpoisia.  
 
 
Merkittävät riskit ja lähiajan epävarmuustekijät 
 
Varainhoito -segmentin tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka 
on paljolti riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä. Toisaalta 
pääomarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin, 
jotka tuovat tasaista kassavirtaa. 
 
Corporate Finance -segmentin tulokseen vaikuttaa merkittävästi menestyspalkkiot, 
jotka ovat riippuvaisia yritys- ja kiinteistökauppojen määrästä. Nämä 
vaihtelevat merkittävästi vuoden sisällä sekä suhdanteiden mukaisesti.  
 
eQ -konsernin sijoitustoimintaan liittyvät riskit ovat markkinariski, 
valuuttariski ja maksuvalmiusriski. Mainituista riskeistä markkinariskillä on 
suurin vaikutus sijoituksiin. Yhtiön omat sijoitukset ovat varsin hyvin 
hajautettuja eli yksittäisen rahaston yksittäiseen yhtiöön tekemän sijoituksen 
vaikutus sijoitusten tuottoon on usein pieni.  
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Katsauskauden jälkeen Corporate Finance –segmentissä Advium on toiminut 
neuvonantajana muun muassa, kun WPP:n tytäryhtiö JWT osti enemmistöosuuden 
täyden palvelun digimarkkinointitoimisto Activeark Oy:stä. 
 
Sijoitukset -segmentissä pääomarahastot, joihin eQ on sijoittanut, ovat 
ilmoittaneet useista irtautumisista, jotka eivät ole toteutuneet katsauskauden 
aikana. Mikäli ilmoitetut irtautumiset toteutuvat suunnitellusti, eQ:n saama 
kassavirta irtautumisista katsauskauden jälkeen vuoden kolmannella tai 
neljännellä neljänneksellä tulee olemaan noin 6,1 miljoonaa euroa, josta 
voitonjaon osuus noin 4,3 miljoonaa euroa. 
 
 
Näkymät  
 
Euroopan velkakriisi jatkuu yhä ja se heijastuu merkittävänä epävarmuutena 
pääomamarkkinoilla. Toisaalta yritysten toisen vuosineljänneksen raportit ovat 
osittain yllättäneet positiivisesti, mikä on omiaan luomaan uskoa markkinoihin. 
Uskomme, että markkinoiden volatiliteetti tulee jatkumaan ja pääomamarkkinoiden 
kehitys tulee olemaan epäyhtenäinen. Konsernin hallinnoitavien varojen muutokset 
ja palkkiotuottojen kehitys korreloivat pääomamarkkinoiden kehityksen kanssa. 
 
 
 
eQ OYJ  
Hallitus   
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Taulukko-osio 
 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia 
noudattaen. eQ noudattaa osavuosikatsauksen laatimisessa samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011 ja tunnuslukujen 
laskentakaavat ovat nähtävillä tilinpäätöksessä. eQ -konsernin liikevaihto 
sijoitustoiminnan nettotuottojen osalta tuloutuu eQ:lle yhtiöstä 
riippumattomista tekijöistä eri vuosineljänneksille. 
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1 000 EUROA 

4–6/12 4–6/11 1–6/12 1–6/11 1–12/11 

LIIKEVAIHTO 

Sijoitustoiminnan nettotuotot 1 3 325 969 3 759 6 482 

Palkkiotuotot 2 530 3 289 4 997 4 232 9 327 

Yhteensä 2 531 6 615 5 966 7 991 15 808 

Liiketoiminnan kulut -1 868 -2 441 -4 087 -3 295 -7 709 

Poistot  -303 -244 -605 -389 -865 

Liikevoitto 360 3 930 1 274 4 308 7 234 

Rahoitustuotot ja –kulut -6 -183 -2 -345 -302 

Voitto ennen veroja 354 3 747 1 272 3 962 6 932 

Tuloverot -129 -969 -290 -1 050 -1 988 

Vähemmistöosuudet - -3 - -3 -3 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 225 2 775 982 2 910 4 942 

Muut laajan tuloksen erät: 

Myytävissä olevat  

rahoitusvarat netto 1 892 345 1 810 4 300 3 432 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 2 117 3 121 2 791 7 210 8 374 

Tulos/osake, EUR 0,01 0,08 0,03 0,09 0,15 

Tulos/keskimääräinen osakemäärä, EUR 0,01 0,10 0,03 0,10 0,16 

Tulos/keskimääräinen osakemäärä, 

laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR 0,01 0,10 0,03 0,10 0,16 

Tunnuslukua laskettaessa on käytetty ulkona olevien osakkeiden 

painotettua keskiarvoa. 
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KONSERNIN TASE, 1 000 EUR 

30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011 

VARAT 

PITKÄAIKAISET VARAT 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 135 175 151 

Aineettomat hyödykkeet 18 731 19 604 19 318 

Myytävissä olevat sijoitukset 

Rahoitusarvopaperit 5 50 49 

Pääomarahastosijoitukset 45 080 43 869 42 539 

Siirtosaamiset - 133 - 

Laskennallinen verosaaminen 72 102 79 

LYHYTAIKAISET VARAT 

Muut varat 1 234 4 025 1 056 

Siirtosaamiset ja ennakkomaksut 706 374 242 

Myytävissä olevat sijoitukset 

Rahoitusarvopaperit 93 45 45 

Rahavarat 5 969 6 751 10 540 

VARAT YHTEENSÄ 72 024 75 128 74 020 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

OMA PÄÄOMA 68 516 67 832 69 684 

VELAT 

PITKÄAIKAISET VELAT 

Muut velat - 3 212 - 

Laskennallinen verovelka 1 588 1 646 1 230 

LYHYTAIKAISET VELAT 

Ostovelat ja muut velat 1 920 2 438 3 106 

VELAT YHTEENSÄ 3 508 7 296 4 336 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 72 024 75 128 74 020 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1 000 EUR 

1–6/12 1–6/11 1-12/11 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 

Liikevoitto 1 274 4 308 7 234 

Poistot ja arvonalentumiset 605 389 865 

Liiketoimet, joihin ei liity 

maksutapahtumaa 37 9 102 

Myytävissä olevat sijoitukset, 

muutos -148 2 614 2 643 

Käyttöpääoman muutos 

Liikesaamiset, lisäys (-) 

vähennys (+) -206 -4 057 -809 

Korottomat velat, lisäys(+)  

vähennys(-) -1 352 1 674 1 525 

Korolliset velat, lisäys(+)  

vähennys(-) - -2 588 -5 800 

Käyttöpääoman muutos yhteensä -1 558 -4 971 -5 083 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja 210 2 348 5 761 

Saadut korot 13 11 52 

Maksetut korot  -15 -356 -354 

Verot -781 -200 -336 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA -574 1 803 5 122 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 

Investoinnit sijoituksiin -1 837 669 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 

Maksetut osingot -3 996 - - 

Osakeannista saadut maksut - - 636 

Omien osakkeiden hankinta - 0 0 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 996 0 636 

LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS -4 571 2 639 6 428 

Likvidit varat 1.1. 10 540 4 112 4 112 

Likvidit varat 30.6. 5 969 6 751 10 540 

Likvidit varat sisältävät rahat ja pankkisaamiset. 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1 000 EUR 

Osake-
pääoma 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Käyvän 
arvon 

rahasto 
Voitto-

varat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2011 11 384 29 614 -6 819 10 051 44 229 

Laaja tulos 4 300 4 300 

Tilikauden voitto (tappio)       2 910 2 910 

Laaja tulos yhteensä 4 300 2 910 7 210 

Osakeanti 16 381 16 381 

Muut muutokset       11 11 

Oma pääoma 30.6.2011 11 384 45 995 -2 520 12 972 67 832 

Oma pääoma 1.1.2012 11 384 46 631 -546 12 215 69 684 

Laaja tulos 1 810 1 810 

Tilikauden voitto (tappio)       982 982 

Laaja tulos yhteensä 1 810 982 2 791 

Osingon jako -3 996 -3 996 

Muut muutokset       37 37 

Oma pääoma 30.6.2012 11 384 46 631 1 264 9 238 68 516 
 
 
 

SEGMENTTI-INFORMAATIO, 1 000 EUR 

1-6/12 Varain- Corporate Konserni 

hoito Finance Sijoitukset Muut Eliminoinnit yhteensä 

Ulkoiset tuotot 4 024 972 969 - 5 966 

Tuotot toisilta 

segmenteiltä 200 - - 37 -237 - 

Liikevaihto 4 224 972 969 37 -237 5 966 

Liikevoitto 905 225 769 -625 1 274 

Kauden tulos 905 225 769 -918 982 

Pitkäaikaiset  

varat 9 432 9 377 45 151 62 64 023 
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1-6/11 Varain- Corporate Konserni 

hoito Finance Sijoitukset Muut Eliminoinnit yhteensä 

Ulkoiset tuotot 3 095 1 138 3 759 - 7 991 

Tuotot toisilta 

segmenteiltä 200 - - - -200 - 

Liikevaihto 3 295 1 138 3 759 - -200 7 991 

Liikevoitto 994 554 3 559 -801 4 308 

Kauden tulos 994 554 3 559 -2 199 2 910 

Pitkäaikaiset  

varat 10 565 9 394 43 919 55 63 933 

4-6/12 Varain- Corporate Konserni 

hoito Finance Sijoitukset Muut Eliminoinnit yhteensä 

Ulkoiset tuotot 2 006 524 1 - 2 531 

Tuotot toisilta 

segmenteiltä 100 - - 18 -118 - 

Liikevaihto 2 106 524 1 18 -118 2 531 

Liikevoitto 541 173 -99 -255 360 

Kauden tulos 541 173 -99 -390 225 

4-6/11 Varain- Corporate Konserni 

hoito Finance Sijoitukset Muut Eliminoinnit yhteensä 

Ulkoiset tuotot 2 151 1 138 3 325 - 6 615 

Tuotot toisilta 

segmenteiltä 100 - - - -100 - 

Liikevaihto 2 251 1 138 3 325 - -100 6 615 

Liikevoitto 580 554 3 225 -429 3 930 

Kauden tulos 580 554 3 225 -1 583 2 775 

1-12/11 Varain- Corporate Konserni 

hoito Finance Sijoitukset Muut Eliminoinnit yhteensä 

Ulkoiset tuotot 7 226 2 101 6 482 - 15 808 

Tuotot toisilta 

segmenteiltä 400 - - - -400 - 

Liikevaihto 7 626 2 101 6 482 -400 15 808 

Liikevoitto 2 179 707 6 082 -1 734 7 234 

Tilikauden tulos 2 179 707 6 082 -4 026 4 942 

Pitkäaikaiset  

varat 10 063 9 384 42 618 71 62 137 
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Varainhoito -segmentin tuotot toisilta segmenteiltä sisältävät eQ -konsernin  

omien pääomarahastosijoitusten hallinnointipalkkiotuoton. Vastaava kulu 

kohdistetaan Sijoitukset -segmentille. Kohdassa Muut -segmentit esitetään  

tuotoissa toisilta segmenteiltä konsernihallinnon tuottamat hallintopalvelut 

toisille segmenteille.  

Kohdassa Muut -segmentit liikevoitto -rivillä esitetään konsernihallintoon  

kohdistuvat jakamattomat henkilöstö-, hallinto- ja muut kulut. Tilikauden  

tulos -rivillä Muut -kohdassa on esitetty edellisten lisäksi jakamattomat  

rahoitustuotot ja -kulut sekä verot.  

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 

30.6.2012 30.6.2011 

Kauden voitto/tappio (1 000 EUR) 982 2 910 

Tulos/osake, EUR 0,03 0,09 

Tulos/keskimääräinen osakemäärä, EUR 0,03 0,10 

Tulos/keskimääräinen osakemäärä, 

laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR 0,03 0,10 

Oma pääoma/osake,EUR 2,05 2,05 

Oma pääoma/keskimääräinen osakemäärä,EUR *) 2,06 2,36 

Sijoitetun pääoman tuotto, ROI % p.a. 2,9 10,8 

Oman pääoman tuotto, ROE % p.a. 2,8 10,4 

Omavaraisuusaste, % 95,1 90,3 

Pörssikurssi kauden lopussa, EUR 1,67 1,78 

Henkilöstö kauden lopussa 64 63 

Pääomasijoitukset suhteessa  

omaan pääomaan, % 65,8 64,7 

Pääomasijoitukset ja jäljellä olevat sijoitus- 

sitoumukset suhteessa omaan pääomaan, % 84,5 90,4 

*)Käytetty ulkona olevien osakkeiden painotettua keskiarvoa. 
 
 

PÄÄOMARAHASTOJEN KIRJANPITOARVON MUUTOS, 1 000 EUR 

Pääomarahastojen kirjanpitoarvo 1.1.2012 42 539 

Pääomarahastoihin kutsutut pääomat 1 998 

Pääomarahastojen pääomapalautukset -1 855 

Pääomarahastojen arvonmuutokset  

käyvän arvon rahastossa 2 397 

Pääomarahastojen kirjanpitoarvo 30.6.2012 45 080 
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VASTUUSITOUMUKSET                                                               

eQ Oyj:n antamat jäljellä olevat sijoitussitoumukset pääomarahastoihin                

olivat 30.6.2012 yhteensä 12,8 miljoonaa euroa (17,4 M€ 30.6.2011).  

Muut vastuut olivat katsauskauden lopussa 1,3 miljoonaa euroa 

(0,2 M€ 30.6.2011). 
 


