
  

Lokakuu 2021 – 

maaliskuu 2022 

Puolivuotiskatsaus 

Q2/2022 

 

1.10.2021 – 31.3.2022 



 

Puolivuotiskatsaus 1.10.2021 – 31.3.2022 

Vakaa ensimmäinen vuosipuolisko – eteneminen pitkän 

aikavälin tavoitteiden mukaista 

Avainlukuja 

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

Tammikuu – maaliskuu 2022  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

• 

• 

 

 

 

 



 

Toimitusjohtajan katsaus 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taloudelliset tavoitteet

Kasvu 

Kannattavuus 

Pääomarakenne 

Osinkopolitiikka 

Markkinanäkymät 

 

 
 



 

Konsernin tulos 

Liikevaihto 

Tammikuu – maaliskuu 2022 

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 



 

 

*Muu myynti sisältää franchise-maksut ja tukkumyynnin 

Tulos 

Tammikuu – maaliskuu 2022 

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022  



 

Taloudellinen asema ja rahavirrat 

Investoinnit 

Liiketoimintasegmenttien tulos 

Suomi 



 

 

Tammikuu – maaliskuu 2022 

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 

Ruotsi 



 

Tammikuu – maaliskuu 2022 

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 

Norja 



 

Tammikuu – maaliskuu 2022 

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 

Konsernitoiminnot 

Tammikuu – maaliskuu 2022 

Lokakuu 2021 – maaliskuu 2022 



 

Henkilöstö 

Muutokset konsernin rakenteessa 

Muutokset konsernin johdossa 

Hallinnointi 

Varsinainen yhtiökokous 

 

 



 

 

 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Osakepääoma 

Kaupankäynti osakkeilla 

Omat osakkeet 

Hallituksen valtuutukset 



 

Osakkeenomistajat ja liputusilmoitukset 

• 

• 

• 

Johdon liiketoimet 

Palkitsemisjärjestelmät 

Bonusjärjestelmä 

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä 

https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/
https://www.mustigroup.com/fi/tiedotteet/


 

Yritysvastuu 



 

Riskit ja epävarmuustekijät 

Kausivaihtelu 

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 

Taloudellinen kalenteri 

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 

https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/
https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/
https://mustigroup.videosync.fi/2022-q2-results
https://www.mustigroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/


 

http://www.mustigroup.com/


 

Tiivistetty taloudellinen informaatio

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma 

Konsernin laaja tuloslaskelma 



 

Lyhennetty konsernitase  



 

 



 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

 



 

Konsernin rahavirtalaskelma 

Poistot ja arvonalentumiset

Rahoitustuotot ja -kulut, netto

Muut oikaisut

Myyntisaamisten ja muiden saamisten 
lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys 
(+)
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) 
/ vähennys (-)

 



 

Laadintaperiaatteet 

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja merkittävät johdon harkintaan 

perustuvat ratkaisut  

Kirjanpidolliset harkinnat johtuen koronavirustilanteesta ja Ukrainan sodasta 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  

 

 



 

Segmentit  



 

Finland 



 

Liiketoimintojen yhdistäminen ja muutokset konsernin rakenteessa 

Henkilöstö keskimäärin ja kauden lopussa 

Liikearvo, aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 



 

Vuokrasopimukset 

Käyttöoikeusomaisuuserät  

Vuokrasopimusvelka  

Vuokrasopimukset tuloslaskelmalla 



 

Rahoitusvarat ja -velat sekä käyvän arvon hierarkia 

Rahoitusvarat  



 

Rahoitusvelat 



 

Yhteensä

Johdannaissopimukset 

Konsernin vastuusitoumukset  



 

Ehdolliset velat 

Lähipiiritapahtumat  

Muut lähipiiritapahtumat   

  



 

Taloudelliset ja vaihtoehtoiset tunnusluvut   

Liikevoitto ennen aineettomien 
hyödykkeiden 

Liikevoitto ennen aineettomien 
hyödykkeiden 

Oikaistu liikevoitto ennen 
aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia 

Oikaistu liikevoitto ennen 
aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia, % 



 

56 45 24,4 % 
 

 



 

Taloudellisten ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat   

Korolliset velat yhteensä – Lainasaamiset +/– 

Nettovelka                                               

Nettovelka 

Oma pääoma yhteensä 

Yli 13 kuukautta auki olleiden verkkokauppojen ja 

myymälöiden myynti 

Omien ja eksklusiivisten tuotteiden myynti  

Verkkokauppamyynti 

Kauden tulos – Määräysvallattomien omistajien osuus 

Kauden tulos – Määräysvallattomien omistajien osuus 

 



 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen  



 



 


