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United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2016: Alkuvuoden kehitys 

vaatimatonta – kasvuinvestoinnit vahvistavat tuloksentekokykyä jatkossa  

United Bankers Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2016 (luvut ovat tilintarkastamattomia)  

United Bankers Oyj tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti 

 Konsernin liikevaihto (sijoituspalvelutoiminnan tuotot) oli katsauskaudella 10,4 miljoonaa euroa 

(17,2 milj. euroa 1–6/2015), laskua 39,8 %. 

 Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa 1–6/2015), laskua 87,6 

%. 

 Katsauskauden tappio oli -0,2 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa 1–6/2015). 

 Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa tappiollinen (1,81 euroa 1–6/2015). 

 Hallinnoitavat varat olivat katsauskauden lopussa 1 845 miljoonaa euroa (1 662 milj. euroa 

31.12.2015), kasvua 11,0 %. 

 Asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa yli 5 800 (noin 5 600 asiakasta 31.12.2015). 

United Bankers Oyj:n (”United Bankers”, ”Yhtiö”) liikevaihto ja tulos laskivat vuoden 2016 alkupuoliskon 

aikana merkittävästi viime vuoden vastaavan jakson vahvaan kehitykseen verrattuna. Vaatimattoman 

tuloskehityksen taustalla oli ennen kaikkea osakemarkkinoiden alkuvuoden heikko kehitys. Myös 

tulevaisuuden kasvuun tähtäävät panostukset painoivat osaltaan Yhtiön tulosta. Toimintaympäristön 

haasteista huolimatta United Bankers -konsernin hallinnoitavat varat ja asiakasmäärä jatkoivat vakaata 

kasvuaan saavuttaen jälleen kaikkien aikojen korkeimmat tasonsa. Kasvustrategian toteuttamista jatkettiin 

myös yritysjärjestelyin. 

Avainluvut (Taloudelliset luvut on esitetty tarkemmin tiedotteen liitteessä) 

 



United Bankers -konsernin tammi-kesäkuu 2016 

United Bankersin liikevaihto ja tulos jäivät alkuvuonna merkittävästi edellisvuoden vastaavasta jaksosta. 

Vaatimattoman tuloskehityksen takana oli erityisesti tuottosidonnaisten palkkioiden lasku, joka johtui 

osakemarkkinoiden heikosta kehityksestä. Myös transaktiopohjaiset palkkiot laskivat suhteessa 

vertailukauteen. Alkuvuoden kehitykseen vaikuttivat niin ikään tulevan kasvun rakentamiseen tähtäävät 

investoinnit. United Bankersin tilinpäätös laaditaan suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaan, minkä 

vuoksi yritysostojen liikearvosta tehtävät poistot rasittivat osaltaan alkuvuoden liikevoittoa viime vuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat alkuvuoden aikana noin 11 

prosentilla yli 1 845 miljoonaan euroon (1 662 miljoonaa euroa 31.12.2015). 

 

Konsernissa keskityttiin alkuvuonna jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden myynnin 

kasvattamiseen, ja uusia ainutlaatuisia rahastoratkaisuja tuotiin sekä yksityis- että instituutiosijoittajille. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimintansa aloitti kaksi uutta rahastoa: pohjoismaisiin 

liikekiinteistöihin sijoittava Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property sekä Suomen ensimmäinen PK-

yritysten rahoitukseen keskittyvä pääomarahasto UB Yritysrahoitusrahasto I Ky.  

 

United Bankers jatkoi aktiivista toimintaansa myös yritysjärjestelyiden saralla toteuttamalla yritys- ja 

liiketoimintaostojen lisäksi konsernin sisäisiä omistusjärjestelyjä. Helmikuussa United Bankersin tytäryhtiö 

UB Omaisuudenhoito Oy hankki POP Pankkien sijoituspalveluyrityksen Optium Oy:n koko osakekannan. 

Kaupan jälkeen Optiumin nimeksi muutettiin UB Omaisuudenhoito Tampere Oy.  Kesäkuussa puolestaan 

United Bankersin tytäryhtiö UB Rahastoyhtiö Oy hankki Ålandsbanken LCR Korko Sijoitusrahasto -nimisen 

sijoitusrahaston liiketoiminnan Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy:ltä. Rahaston pääoma oli kesäkuun lopussa 

56,7 miljoonaa euroa. Rahaston hallinnointi siirtyy UB Rahastoyhtiölle 31.8.  

 

Alkuvuoden aikana United Bankers kasvatti omistusosuuttaan kahdessa tytäryhtiössään: helmikuussa Yhtiö 

osti yhteensä 10 prosentin lisäosuuden tytäryhtiöstään UB Nordic Forest Management Oy:stä. Kaupan 

myötä United Bankersin omistusosuus UB Nordic Forest Managementissä nousi 88 prosenttiin. Kesäkuussa 

Yhtiö kasvatti omistusosuuttaan tytäryhtiö UB Capital Oy:ssä 62 prosentista sataan prosenttiin. 

Molemmissa transaktioissa tytäryhtiöiden avainhenkilöitä sitoutettiin Yhtiöön suoralla osakeomistuksella 

United Bankersissa. 

 

United Bankers -konsernin varainhoitopalveluiden myynti jatkui positiivisena alkuvuoden aikana. UB-

rahastojen nettomerkinnät olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 17,2 miljoonaa euroa (luku ei sisällä 

Ky-muotoisia rahastoja) ja rahastopääomat kohosivat kaikkien aikojen huippuihinsa, yli 600 miljoonaan 

euroon. Suosituimpia rahastoja alkuvuonna olivat lyhyen koron rahasto Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus 

sekä joulukuussa 2015 toimintansa aloittanut instituutioille ja yksityissijoittajille suunnattu 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä. Suomalaisiin metsätiloihin sijoittavan UB Metsän pääoma oli kesäkuun 

lopussa kasvanut 27,5 miljoonaan euroon.   

 

Strukturoitujen sijoituslainojen myynti sen sijaan laski viime vuodesta. Matalien ja jopa negatiivisten 

korkojen ympäristö sekä sijoitusmarkkinoilla vallinnut epävarmuus vaikeuttivat osaltaan strukturoitujen 

sijoituslainojen myyntiä. Strukturoitujen tuotteiden myynti laski vuoden 2015 vastaavan jakson 67,2 

miljoonasta eurosta 43,5 miljoonaan euroon.  

 



UB Omaisuudenhoito Oy:n hankkiman Optium Oy:n integrointi saatiin pääosin toteutettua alkuvuoden 

aikana ja varojen siirto eteni suunnitellusti. Kaiken kaikkiaan liiketoiminnan kasvupotentiaali näyttää 

erittäin lupaavalta, sillä uusia asiakkaita on saatu jo nyt runsaasti. Yhteistyö POP Pankkien kanssa tarjoaakin 

United Bankersille houkuttelevan mahdollisuuden asiakaskuntansa laajentamiseen. 

 

UB Real Asset Management Oy:n hoitamat reaaliomaisuusrahastot kehittyivät alkuvuonna UB-rahastoista 

vahvimmin. Parhaiten tuottivat UB Pohjois-Amerikka REIT (15,5 %), UB Infra (9,0 %) ja UB Aasia REIT Plus 

(6,3 %). UB-rahastot pärjäsivät erinomaisesti myös eri rahastovertailuissa. Muun muassa Suomen 

Sijoitustutkimuksen julkaisemassa kesäkuun Rahastoraportissa UB-rahastot saavuttivat useita 

kärkipaikkoja. UB Amerikka, UB Pohjois-Amerikka REIT, UB Smart ja UB Infra olivat omien rahastoluokkiensa 

ykkösiä viimeisen 12 kuukauden tuotoilla mitattuna. 

 

Rahastojen hyvästä kehityksestä huolimatta rahastojen nettomerkinnät jäivät odotuksista, kun 

osakemarkkinoiden voimakas heilahtelu sai monet sijoittajat lykkäämään sijoituspäätöksiään. Rahastojen 

kysynnän odotetaan kuitenkin jatkossa kasvavan sijoittajien etsiessä reaalituottoa tarjoavia sijoituskohteita 

nykyisessä matalien korkojen ympäristössä. UB Real Asset Management toi markkinoille myös uuden liike- 

ja toimitilakiinteistöihin sijoittavan rahaston. Erikoissijoitusrahasto UB Nordic Property on Suomessa 

ensimmäinen kaikille pitkäaikaisille sijoittajille suunnattu rahasto, joka hajauttaa sijoituksiaan laajasti koko 

Pohjoismaiden alueelle. 

 

Kesäkuussa toimintansa aloitti myös uusi UB Yritysrahoitusrahasto I Ky.  Ammattimaisille sijoittajille 

suunnattu UB Yritysrahoitusrahasto I keräsi sijoitussitoumuksia ensimmäisellä varainhankintakierroksella 

noin 32 miljoonan euron edestä. Uudenlainen yritysrahoituksen muoto yhdistää sijoittajat ja PK-yritykset. 

Niin sanottu ”Direct lending” on Suomessa uutta liiketoimintaa. Tarve tämäntyyppiselle yritysrahoitukselle 

tullee kuitenkin kasvamaan, sillä finanssialan lisääntyvä sääntely sekä vakavaraisuusvaatimusten 

kiristyminen rajoittavat pankkien mahdollisuuksia rahoittaa PK-sektorin yrityksiä. Rahaston AIFM-lain 

mukaisena vaihtoehtorahaston hoitajana toimii UB Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana UB 

Omaisuudenhoito Oy. 

 

UB Nordic Forest Management Oy:n metsärahastoliiketoiminnan kehitys jatkui vahvana 2016 ensimmäisen 

vuosipuoliskon aikana. UB Nordic Forest Fund II -pääomarahaston kysyntä ylitti tavoitteet ja rahasto 

suljettiin tammikuussa merkintöjen ylitettyä 46 miljoonaa euroa. UB Nordic Forest Fund I ja II -rahastojen 

yhteenlaskettu metsänomistus nousi lähes 48 000 hehtaariin ja omaisuuden markkina-arvo noin 113 

miljoonaan euroon. United Bankers -konserni oli hallinnoimiensa metsärahastojen kautta Suomen 

viidenneksi suurin metsänomistaja yhteensä lähes 53 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan (30.6.2016). UB 

Nordic Forest Fund I ja II -pääomarahastojen hallinnointi siirtyi kesäkuussa UB Nordic Forest Management 

Oy:ltä UB Rahastoyhtiö Oy:lle.  

 

Arvopaperinvälitykseen sekä yritysrahoituksen ja listautumisantien järjestämiseen keskittyvän UB Securities 

Oy:n liiketoiminta kehittyi alkuvuonna kohtuullisesti. Alkuvuoden epävarmat markkinaolosuhteet ja pörssin 

kaupankäyntivolyymien yleinen lasku vaikuttivat arvopaperivälityksen aktiviteettitasoon negatiivisesti. Sen 

sijaan pääomamarkkinat ja yritysten varainhankinta kehittyivät yhtiön kannalta suotuisasti. UB Securities 

toimi pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana Suomen Hoivatilat Oyj:n listautuessa First North Finland -

markkinapaikalle. Suomen Hoivatilat Oyj:n listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja anti oli 

merkitsijöiden lukumäärällä mitattuna First North Finland -markkinapaikan historian suurin anti.  



Investointipankkitoimintaan keskittyvän tytäryhtiön UB Capital Oy:n liiketoiminta kehittyi positiivisesti 

alkuvuoden aikana. Katsauskaudella UB Capital toimi neuvonantajana muun muassa seuraavissa 

yritysjärjestelyissä: JOBmeal-tavaramerkin alla toimivien 17 yksityisen yrityksen myynnissä ruotsalaiselle 

pääomasijoitusyhtiö Valedolle, ruotsalaisen Smiling Facesin myynnissä belgialaiselle Miko N.V.:lle sekä 

ranskalaisen Systra SA:n ostaessa ruotsalaisen Dalco Elteknik AB:n. UB Capitalin näkymät vaikuttavat 

suotuisilta myös tulevaisuudessa. Erityisesti Ruotsissa pääomamarkkinoiden aktiviteettitaso näyttää 

pysyvän korkealla. Tämä sopii UB Capitalille, joka on erikoistunut pääasiassa keskisuuriin transaktioihin eri 

Pohjoismaissa ja niiden välillä. Kesäkuussa toteutunut omistusjärjestely, jossa United Bankers hankki UB 

Capital Oy:n vähemmistöosuuden omistavien osakkaiden osakekannan, onkin konsernille merkittävä 

strateginen edistysaskel. Omistusjärjestelyn myötä UB Capitalin avainhenkilöt tulivat suoraan United 

Bankersin osakkeenomistajiksi, ja toimitusjohtaja Johan Nylén nimitettiin konsernin johtoryhmään. 

 

Toimitusjohtaja Patrick Anderson: 

Kasvupanosten tuloksia odotetaan loppuvuodesta alkaen  

Kuluva vuosi käynnistyi osakemarkkinoilla epävarmoissa tunnelmissa ja alkuvuotta leimasivat voimakkaat 

kurssiliikkeet. Haasteellinen markkinaympäristö huomioon ottaen UB-joukkueemme onnistui hyvin 

asiakastyössä sekä tulevaisuuden kasvuaihioiden rakentamisessa. Liiketoimintoja kehitettiin ja uusia 

rahastoja tuotiin markkinoille. Yhä suurempi osa hoidettavasta varallisuudesta on jatkossa kiinteää 

kassavirtaa tuottavien palvelujen piirissä. Kasvua haettiin myös yritysjärjestelyjen avulla. Kova työ ei 

kuitenkaan heijastunut tunnuslukuihin, eikä alkuvuoden taloudellinen kehitys ollut kunnianhimoiselle 

joukkueellemme missään nimessä tavoitteiden mukainen.  

Pankki- ja sijoitusalalla eletään monella tapaa murroksen aikaa ja toimintaympäristö on asettanut alan 

toimijat monenlaisten haasteiden eteen. Talouskehitys on ollut vaatimatonta jo vuosia keskuspankkien 

voimakkaasta rahapoliittisesta elvytyksestä huolimatta. Taloudelle on yritetty antaa piristysruiskeita, mutta 

varsinkin Euroopassa tulokset ovat olleet laihoja. Samaan aikaan pankkien vakavaraisuusvaatimuksia on 

tiukennettu. Seurauksena on ollut tilanne, jossa rahan määrän lisääminen ei kanavoidu pankkien kautta 

yrityksille. Investointeja ei tehdä, eikä kasvua näin ollen synny.  

Miten täyttää sijoittajien tuotto-odotukset tällaisessa tilanteessa? Edelleen laskussa olevat ja jopa 

negatiiviset korot aiheuttavat painetta siirtää sijoituksia pois korkotuotteista muihin houkuttelevampaa 

tuottoa tarjoaviin omaisuusluokkiin. Nihkeiden talousnäkymien johdosta osakemarkkinoiden riski-tuotto-

suhde ei kuitenkaan ole erityisen houkutteleva.  On löydettävä uusia, markkinatilanteeseen soveltuvia 

ratkaisuja ja kuunneltava asiakkaiden toiveita. Pienten ja keskisuurten sijoituspalveluyritysten on löydettävä 

oma erikoistumisalueensa ja voitettava asiakkuuksia palveluvalikoimaan ja asiakaskokemukseen 

panostamalla.  

Me UB:llä olemme jo vuosia panostaneet vahvuuksiimme, joihin kuuluvat muun muassa 

reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisut. Nyky-ympäristössä ne ovat erityisen houkuttelevia tuottamansa 

kassavirran sekä tyypillisesti melko vakaan arvonkehityksensä ansiosta. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon 

metsärahastomme, jotka ovat saavuttaneet suurta kiinnostusta sijoittajien parissa. Alkuvuoden aikana 

vahvistimme asemaamme yhtenä Suomen johtavista toimijoista metsäsijoittamisessa. Myös 

kiinteistösijoittamisen rahastovalikoimaa laajennettiin. Suomen ensimmäinen kaikkiin Pohjoismaihin 

sijoittava liike- ja toimitilarahasto UB Nordic Property aloitti toimintansa toukokuussa.  



Yksi UB:n strategisista painopisteistä on pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen. Osana tätä strategiaa 

UB Yritysrahoitusrahasto I Ky:n toiminta käynnistyi kesäkuussa. UB Yritysrahoitusrahasto on uudenlainen 

ratkaisu pitkäjänteisessä PK-sektorin yritysten rahoituksessa. Näemme liiketoiminnassa merkittävän 

kasvupotentiaalin finanssialan lisääntyvän sääntelyn sekä vakavaraisuusvaatimusten kiristymisen 

rajoittaessa pankkien mahdollisuuksia rahoittaa PK-sektorin yrityksiä. Pidämme tärkeänä, että voimme olla 

osaltamme tukemassa suomalaista yrittäjyyttä. 

Kasvua ja kannattavuutta tukevien liiketoimintojen hankkiminen on pysynyt edelleen agendalla. 

Alkuvuoden aikana toteutimme niin yritysostoja kuin konsernin sisäisiä yritysjärjestelyjäkin. UB 

Omaisuudenhoito Oy:n hankkiman POP Pankkien sijoituspalveluyhtiön Optium Oy:n osalta toimintojen 

yhdistäminen eteni suunnitellusti. Yhteistyö POP Pankkien kanssa tuo uutta asiakaskuntaa UB:n 

varainhoitopalveluiden piiriin.  

Kasvatimme alkuvuoden aikana omistustamme kahdessa tytäryhtiössämme, UB Nordic Forest 

Managementissa (88 %) ja UB Capitalissa. Omistusosuuden kasvattaminen sataan prosenttiin UB Capitalissa 

oli strategisesti tärkeä askel. Yritysjärjestelyliiketoimintamme vahva kehitys on osoitus, että pienempikin 

yhtiö voi nousta merkittäväksi toimijaksi päämäärätietoisen tekemisen ja oman niche-osaamisen kautta.   

Sijoitustoimiala kohtaa muiden sektoreiden tapaan myös asiakkaiden kasvavat odotukset digitaalisten 

palvelujen suhteen. Myös UB:llä verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien kehittäminen on keskeinen osa 

kasvustrategiaa. Tavoitteena on palveluiden jatkuva kehittämien sekä asiakaskokemuksen parantaminen. 

Toisaalta järjestelmäkehitys sekä verkkopalveluiden asiakaslähtöisyys tukevat osaltaan finanssisektorin 

lisääntyvään sääntelyyn vastaamista kustannustehokkaalla tavalla.  

Listautumisemme First North -markkinapaikalle kaksi vuotta sitten teki mahdolliseksi kasvutarinamme 

toteuttamisen entistä tehokkaammin. Jokaisella liiketoiminta-alueella on tehty päämäärätietoista työtä 

kannattavan kasvun saavuttamiseksi. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskityimme luomaan 

vahvaa perustaa, jolle tuleva kasvumme rakentuu. Työn tulokset alkavat näkyä odotustemme mukaan jo 

loppuvuoden aikana. Kasvustrategian kunnianhimoinen toteuttaminen jatkuu myös tulevaisuudessa. 

 

Toimintaympäristö 

Vuosi 2016 käynnistyi osakemarkkinoilla voimakkaan kurssilaskun merkeissä. Pelot Kiinan talouskasvun 

selvästä hidastumisesta, raaka-aineiden hintojen lasku sekä huoli Yhdysvaltojen rahapolitiikan 

kiristymisestä sysäsivät kansainväliset pörssit pahimmillaan jopa 10–20 prosentin laskuun tammi-helmikuun 

aikana. Osakekurssit toipuivat pudotuksesta kevään mittaan, mutta epävarmuus lisääntyi uudelleen 

Britannian EU-jäsenyyttä koskevan kansanäänestyksen alla. EU-eroa kannattaneiden voitto äänestyksessä 

oli tiukasta ennakkoasetelmasta huolimatta yllätys, ja tulos syöksi osakemarkkinat kesäkuun lopuksi 

voimakkaaseen pudotukseen. Kesäkuun päättyessä kansainväliset pörssit olivat vuoden vaihteen tasoilla tai 

hieman niiden alapuolella.  

Euroopassa keskuspankki jatkoi erittäin elvyttävää rahapolitiikkaansa. Elvytystoimien seurauksena korkojen 

lasku jatkui ja osa koroista painui negatiivisiksi. Korkotason lasku vähensi alkuvuoden aikana kiinnostusta 

yrityslainoihin ja strukturoituihin sijoituslainoihin. Nykyinen korkoympäristö aiheuttaa haasteita 

strukturoitujen tuotteiden myynnille, sillä tuotteisiin on aiempaa vaikeampaa saada houkuttelevia ehtoja.  

Kaiken kaikkiaan sijoittajien on ollut vaikeaa löytää houkuttelevan riski-tuotto-suhteen tarjoavia 



sijoituskohteita tilanteessa, jossa korot ovat nollassa ja samalla osakesijoittamiseen liittyy varsinkin lyhyellä 

aikavälillä paljon epävarmuustekijöitä.  

Reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisut lisäsivät kiinnostusta vallinneessa markkinatilanteessa. Erityisesti 

metsäsijoittaminen houkutteli sen tarjoaman vakaan tuottopotentiaalin ansiosta. Lisäksi metsäsijoituksen 

korrelaatio osakemarkkinoihin on matala.  

Tulevaisuudennäkymät 

Panostukset tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen sekä myyntiin ja markkinointiin tukevat hoidettavan 

varallisuuden kasvattamista. Tämän uskotaan heijastuvan vähitellen myös Yhtiön taloudelliseen 

kehitykseen. Yhtiön tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään muun muassa 

varainhoitopalveluiden laadun ja verkkopalveluiden jatkuvalla kehittämisellä. Esimerkiksi United Bankers -

konsernin vahva osaaminen reaaliomaisuussijoittamisessa luo mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuutta 

etenkin nykyisessä matalien korkojen ympäristössä. Reaaliomaisuusrahastot tarjoavat sijoittajille tasaista 

kassavirtaa, jota muista omaisuusluokista on tällä hetkellä vaikea saada.   

Osakemarkkinoiden toipuminen Brexitistä kasvattanee varainhoidon ja rahastojen tuottopalkkioita 

loppuvuoden aikana suhteessa heikkoon alkuvuoteen. Kokonaisuutena vuosi 2016 jäänee kuitenkin 

merkittävästi vuotta 2015 heikommaksi alkuvuoden vaatimattoman kehityksen johdosta.  

Tuleva kehitys näyttää alkuvuotta suotuisammalta. Hoidettavan varallisuuden uskotaan jatkavan kasvuaan 

markkinoille tuotujen uusien rahastoratkaisujen tukemana. Myös yhteistyön POP-pankkien kanssa 

arvioidaan tuovan uutta asiakaskuntaa United Bankersin varainhoitopalveluiden piiriin. 

Investointipankkiliiketoiminnan näkymät vaikuttavat niin ikään suotuisilta.  Vuoden 2017 liikevaihdon ja 

tuloksen arvioidaan kasvavan selvästi vuodesta 2016. United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 

1.1.–31.12.2016 julkaistaan arviolta 16.2.2017. 

 

Lisätietoja antaa: 

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj 

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi 

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236 

 

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670. 

 

United Bankers lyhyesti: 

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-

alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. 

Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 

miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat yli 1,8 miljardia 

euroa (6/2016). United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa 

työskentelee 103 henkilöä (6/2016). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla 

marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi. 
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KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1‐6/2016 1‐6/2015 1‐12/2015

Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442

Liikevoitto (‐tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471

Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Tilikauden voitto, 1000 EUR ‐195 2 728 3 598

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta ‐1,9 % 15,8 % 13,1 %

Tulos per osake, EUR ‐0,13 1,81 2,39

Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu) ‐0,13 1,81 2,39

Oman pääoman tuotto (ROE) % (liukuva 12 kk) 8,5 % 33,0 % 29,6 %

Koko pääoman tuotto (ROA) % (liukuva 12 kk) 6,4 % 25,4 % 23,8 %

Kulu/tuotto ‐suhde 0,94 0,70 0,76

Keskimääräinen osakkeiden lkm. 1 507 546 1 505 589 1 505 589

Keskimääräinen osakkeiden lkm. (laimennusvaikutuksella oikaistu) 1 509 293 1 505 589 1 507 574

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

Osinko per osake, EUR 2,29 1,38 1,38

Oma pääoma per osake, EUR 9,28 10,78 11,20

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (ulkona olevat) 1 539 943 1 505 589 1 505 589

Omavaraisuusaste % 70,3 % 74,2 % 81,0 %

Päätöskurssi, EUR 36,00 39,65 48,89

Markkina‐arvo, 1000 EUR 55 438 59 697 73 608

Henkilöstömäärä tilikauden lopussa 103 89 99
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Liikevaihto = Sijoituspalvelutoiminnan tuotot

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio

Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 

keskiarvo

Liikevoitto/‐tappio ‐ tuloverot (liukuva 12kk)

Oma pääoma + vähemmistön osuus (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Liikevoitto/‐tappio ‐ tuloverot (liukuva 12kk)

Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot + Liiketoiminnan 

muut kulut

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot + Osuus osakkuusyritysten tuloksista

Tilikauden osinko

Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Oma pääoma ja vähemmistön osuus

Taseen loppusumma

Markkina‐arvo = Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa x kauden päätöskurssi

= x 100

=

=

=

= x 100

x 100

=Tulos per osake

Oman pääoman tuotto (ROE) %,

(liukuva 12 kk)
=

Koko pääoman tuotto (ROA) %,

(liukuva 12 kk)

Kulu/tuotto ‐suhde

Osinko per osake

Oma pääoma per osake

Omavaraisuusaste %
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1‐6/ 1‐6/ 1‐12/

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 2016 2015 2015

Palkkiotuotot 9 847 16 018 25 166

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 214 475 650

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 52 216 216

Korkotuotot 254 464 1 009

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot ‐2 42 398

Liiketoiminnan muut tuotot 4 4 3

SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 10 370 17 218 27 442

Palkkiokulut ‐2 558 ‐5 349 ‐7 742

Korkokulut ‐63 ‐220 ‐357

Hallintokulut 0

    Henkilöstökulut ‐4 042 ‐4 034 ‐7 766

    Muut hallintokulut ‐2 168 ‐1 914 ‐3 839

Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta ‐287 ‐52 ‐122

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä ‐145 ‐115 ‐341

Liiketoiminnan muut kulut ‐460 ‐330 ‐763

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 ‐41

LIIKEVOITTO (‐TAPPIO) 647 5 205 6 471

Tuloverot ‐366 ‐1 212 ‐1 355

VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO (TAPPIO) VEROJEN JÄLKEEN 281 3 994 5 116

Vähemmistön osuus tilikauden voitosta (tappiosta) ‐476 ‐1 266 ‐1 519

VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO VÄHEMMISTÖOSUUDEN JÄLKEEN ‐195 2 728 3 598

Muun kun varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 0 0 0

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ‐195 2 728 3 598
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KONSERNIN TASE, 1000 EUR 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015

VARAT

Käteiset varat 5 5 5

Saamiset luottolaitoksilta 5 460 12 564 11 598

Saamistodistukset 2 595 2 930 4 026

Osakkeet ja osuudet 1 169 3 188 2 554

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 179 220 179

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 0 0 0

Aineettomat hyödykkeet 5 903 1 239 1 336

Aineelliset hyödykkeet 208 202 184

Muut varat 5 130 3 239 2 394

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 342 341 360

Laskennalliset verosaamiset 24 2 13

VARAT YHTEENSÄ 21 014 23 931 22 648

VIERAS PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 0 0 148

Muut velat 4 298 3 060 1 664

Siirtovelat ja saadut ennakot 1 929 3 044 2 473

Laskennalliset verovelat 14 62 14

6 242 6 165 4 299

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1 000 1 000 1 000

Käyvän arvon rahasto ‐76 203 ‐34

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 219 9 082 9 082

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 346 3 218 3 218

Tilikauden voitto (tappio) ‐195 2 728 3 598

14 293 16 231 16 864

Vähemmistön osuus pääomasta 479 1 534 1 485

VIERAS JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21 014 23 931 22 648
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, 1000 EUR 1‐6/2016 1‐6/2015 1‐12/2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Myynnistä saadut maksut 7 347 15 394 25 279

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 4 4 3

Maksut liiketoiminnan kuluista ‐6 647 ‐10 301 ‐20 075

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 704 5 096 5 207

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista ‐63 ‐220 ‐357

Saadut korot liiketoiminnasta 254 464 1 009

Maksetut välittömät verot ‐840 ‐566 ‐1 202

Rahavirta ennen satunnaisia eriä 56 4 775 4 658

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) 0 0 0

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 56 4 775 4 658

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ‐362 ‐415 ‐693

Investoinnit sijoituksiin ‐2 885 ‐220 ‐895

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot ‐2 42 398

Myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos 2 112 ‐1 139 ‐1 230

Saadut osingot investoinneista 52 216 216

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ‐1 085 ‐1 516 ‐2 203

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Velkojen muutos ‐148 ‐40 108

Tytäryhtiön voitonjako, muuntoerot ja muut muutokset ‐1 437 ‐525 ‐834

Osakeanti 0 0 0

Maksetut osingot ‐3 525 ‐2 078 ‐2 078

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ‐5 110 ‐2 643 ‐2 804

RAHAVAROJEN MUUTOS ‐6 139 616 ‐350

Rahavarat tilikauden alussa 11 603 11 953 11 953

Rahavarat tilikauden lopussa 5 464 12 569 11 603

RAHAVAROJEN MUUTOS ‐6 139 616 ‐350
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 1.1.2016 Lisäys Vähennys 30.6.2016

Osakepääoma 1 000 1 000

Käyvän arvon rahasto ‐34 3 ‐46 ‐76

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 082 1 661 ‐3 525 7 219

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 6 816 ‐469 6 346

Tilikauden voitto (tappio) 0 ‐195 ‐195

16 864 1 664 ‐4 236 14 293

Vähemmistön osuus pääomasta 1 485 ‐1 006 479

Oma pääoma + vähemmistö 18 349 1 664 ‐5 242 14 772

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 1.1.2015 Lisäys Vähennys 31.12.2015

Osakepääoma 1 000 1 000

Käyvän arvon rahasto 81 20 ‐135 ‐34

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 160 ‐2 078 9 082

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3 219 ‐1 3 218

Tilikauden voitto (tappio) 0 3 598 3 598

15 460 3 618 ‐2 214 16 864

Vähemmistön osuus pääomasta 799 1 520 ‐835 1 485

Oma pääoma + vähemmistö 16 259 5 139 ‐3 048 18 349

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR 1.1.2015 Lisäys Vähennys 30.6.2015

Osakepääoma 1 000 1 000

Käyvän arvon rahasto 81 123 ‐1 203

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 160 ‐2 078 9 082

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3 219 0 3 218

Tilikauden voitto (tappio) 0 2 728 2 728

15 460 2 850 ‐2 078 16 231

Vähemmistön osuus pääomasta 799 1261 ‐525 1 534

Oma pääoma + vähemmistö 16 259 4 111 ‐2 604 17 766
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