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Katsaus GF Money –konsernin tilikauteen 1.1.2017 – 31.12.2017
YHTIÖN TOIMINTA
GF Money on suomalainen ja riippumaton uuden ajan rahoituspalvelukonserni, joka tarjoaa finanssiteknologiaa hyödyntäviä
rahoitusratkaisuja yksityishenkilöille ja yrityksille. GF Moneyn liiketoiminta-alueet ovat rahoitus- ja kiinteistöliiketoiminta.
Yhtiön rahoitusliiketoimintaan kuuluvat yksityishenkilöille tarjottava kuluttajarahoitus ja yrityksille tarjottavat yrityslainat sekä
factoring-rahoitus ja leasing-rahoituksen välittäminen. Yhtiön kiinteistöliiketoimintaan kuuluvat kiinteistösijoittaminen ja -kehitys sekä
kiinteistönvälitystoiminta.
Yhtiön maantieteellinen päämarkkina-alue on Suomi. Lisäksi yhtiö
toimii Ruotsissa ja Tanskassa. Yhtiö tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia
toimintansa laajentamiseen myös muihin maihin.

tukselta (Finansinspektionen) toimiluvan tarjota kuluttajaluottoja Ruotsissa.
•

Heinäkuussa 2017 konsernin emoyhtiö GF Money Oy hankki
osakevaihdolla loput 49,8 % kuluttajaluottoja tarjoavan GF
Money Consumer Finance Oy:n (aiemmin Lainasto Oy) äänivaltaisista osakkeista. Järjestelyn jälkeen emoyhtiö omistaa
100 % GF Money Consumer Finance Oy:n äänivaltaisista
osakkeista.

•

Elokuussa 2017 GF Money Consumer Finance AB hankki
ruotsalaisen SMS Pengar AB:n kuluttajaluottoliiketoiminnan.

•

Konserni käynnisti syksyn 2017 aikana factoring-rahoituksen
ja leasing-palveluiden välittämisen tytäryhtiönsä GF Credit
Oy:n kautta.

•

Vuonna 2017 GF Money Oy osti myös 40 prosentin osuuden
laskutus- ja perintäyhtiö BRANG Oy:stä.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA
Vuosi 2017 oli konsernille kasvun aikaa.
•

Keväällä 2017 GF Money Consumer Finance Oy:n tytäryhtiö
GF Money Consumer Finance Denmark Aps aloitti kuluttajaluottoliiketoiminnan Tanskassa.

•

Kesällä 2017 GF Money Consumer Finance Oy:n tytäryhtiö
GF Money Consumer Finance AB sai Ruotsin rahoitustarkas-
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KANNATTAVA KASVU
Konsernin liikevaihto jatkoi kasvuaan 21,7 miljoonaan euroon.
Konsernin tulos ennen veroja oli 7,6 miljoonaa euroa.
Konsernin lainasaamiset kasvoivat 56,2 miljoonaan euroon ja
rahoitustoiminnan tulos ennen veroja 5,4 miljoonaan euroon. Kasvu
perustui sekä orgaaniseen kasvuun että yrityskauppoihin.
GF Money Consumer Finance Oy:n (aiemmin Lainasto Oy) osakkeiden hankinta on ollut merkittävässä roolissa liikevaihdon ja tuloksen kasvussa.

Konsernin kiinteistöliiketoiminnassa sijoituskiinteistöjen käypä
arvo kasvoi 23,8 miljoonaan euroon ja tulos ennen veroja 2,3 miljoonaan euroon.
Kasvu perustui aiemmin yhteisomisteisten asuinkerrostalojen
hankkimiseen kokonaan konsernille ja uusien kohteiden hankintoihin. Konsernin tukitoiminnot tekivät tappiota -0,1 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema
Konsernin tulosta ja taloudellista asemaa kuvaavat seuraavat tunnusluvut:
2017

(Euroa)
Liikevaihto

21 699 530

Liikevoitto

11 007 159

-% liikevaihdosta (1)

50,7

Tulos ennen veroja

7 587 947

-% liikevaihdosta (2)

35,0

Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuuksia (3)

5 915 407

-% liikevaihdosta (4)

27,3

Tilikauden voitto

4 097 250

-% liikevaihdosta (5)

18,9

Luottotappiot* (6)

5 101 718

Lainasaamiset kauden lopussa

56 197 659

Sijoituskiinteistöt

23 788 198

Taseen loppusumma

90 694 195

Omavaraisuusaste*, % (7)

9,7

Omavaraisuusaste (ml vähemmistöosuus)*, % (8)

38,2

Oman pääoman tuotto (ROE)*, % (9)

21,2

Henkilöstön lkm kauden lopussa
(kokoaikaisiksi muutettuna)*

45

* Tilintarkastamaton. Muut esitetyt tunnusluvut ovat tilintarkastettuja.

Tunnuslukujen kaavat:
(1)

Liikevoitto, % liikevaihdosta

=

Liikevoitto
Liikevaihto

(2)

Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta

=

Tulos ennen veroja
Liikevaihto

(3)

Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuuksia

=

Tilikauden voitto +/- vähemmistöosuudet B- ja C-sarjan osakkeet
+/- vähemmistöosuudet

(4)

Tilikauden voitto, ennen vähemmistöosuuksia, % liikevaihdosta

=

Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuuksia
Liikevaihto

(5)

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta

=

Tilikauden voitto
Liikevaihto

(6)

Luottotappiot

=

Kauden aikana realisoituneet luottotappiot + luottotappiovarauksen
muutos kauden aikana

(7)

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma
Taseen loppusumma - Saadut ennakot

(8)

Omavaraisuusaste (ml. vähemmistöosuudet), %

=

(9)

Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

(Oma pääoma + vähemmistöosuudet + vähemmistöosuudet B- ja C-sarjan osakkeet)
Taseen loppusumma - Saadut ennakot
Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuuksia
Oma pääoma + vähemmistöosuudet + vähemmistöosuudet B- ja C-sarjan osakkeet
(tilikauden alun ja lopun keskiarvo)

