Tilitoimistoni.
Aallon Group Oyj
Puolivuosikatsaus
1.1.2019 – 30.6.2019

Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2019
Aallon Group Oyj
Yhtiötiedote 22.8.2019 klo 8.30

Aallon Group kasvoi
voimakkaasti:
liikevaihto kasvoi 11 %
(Tilintarkastamaton)

Tammi-kesäkuun 2019 pro
forma -lukujen yhteenveto
(suluissa vertailukausi pro
forma 1.1. – 30.6.2018)
•• Liikevaihto oli 8,89 milj. euroa (8,01), kasvua
10,9 %. Kasvu oli orgaanista.
•• Käyttökate oli 1,43 milj. euroa (1,53), käyttökatemarginaali oli 16,1 % (19,1 %).
•• Liikevoitto oli 1,28 milj. euroa (1,35), liikevoittomarginaali oli 14,4 % (16,9 %).
•• Aallon Group Oyj -konserni muodostui
12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena.
•• Yhtiö listautui 8.4.2019 Nasdaq First North
Finland -markkinapaikalle. Listautumiseen
liittyvät kertaluonteiset kulut olivat 0,88
milj. euroa.
•• Kauden tulos oli
0,31 milj. euroa (1,08).

Aallon Group Oyj -konserni muodostui
12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena, jonka vuoksi puolivuosikatsauksessa
esitetään muodostuneen juridisen konsernin konsolidoitujen taloudellisten lukujen
(Aallon Group Oyj H1/2019 / Aallon Group Oyj
30.6.2019) lisäksi ja vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelmat ajanjaksoilta 1.1.-30.6.2019
(”Pro forma H1/2019”), 1.1.-30.6.2018 (”Pro forma
H1/2018”), 1.1.-31.12.2018 (”Pro forma 1-12/2018”)
ja pro forma tase 31.12.2018. Pro forma -luvut
esitetään sen havainnollistamiseksi, miten
Aallon Group Oyj -konsernin tulos olisi muodostunut, jos nykymuotoinen konserni olisi
muodostunut 1.1.2018. Lisäksi pro forma -luvut
havainnollistavat Aallon Group Oyj -konsernin
taseen siten kuin nykymuotoinen konserni
olisi muodostunut 31.12.2018. Puolivuosikatsauksen selostusosan tuloslaskelmaluvut perustuvat pro forma -tietoihin. Tarkemmat tiedot
lukujen laadinnasta esitetään kohdassa Laadintaperiaatteet.

Avainluvut

Konserni

Aallon
Pro forma Pro forma Pro forma
Group Oyj
H1/2019
H1/2018
1-12/2018
H1/2019

Liikevaihto, 1 000 €

5 715

8 891

8 014

15 405

Käyttökate, 1 000 €

634

1 427

1 533

2 520

11,1 %

16,1 %

19,1 %

16,4 %

526

1 276

1 354

2 096

9,2%

14,4 %

16,9 %

13,6 %

240

240

214

210

66,8 %

66,8 %

-

34,8 %

-133,9 %

-133,9 %

-

-95,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

7,5 %

19,0 %

-

115,1 %

Osakekohtainen tulos, €*

-0,08
10 719

-

5 324

% liikevaihdosta
Liikevoitto, 1 000 €
% liikevaihdosta
Henkilökunnan määrä kauden
lopussa
Omavaraisuusaste %
Nettovelkaantumisaste %

Taseen loppusumma, 1 000 €

10 719

* Yllä taulukossa osakekohtainen tulos esitetään katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.
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Toimitusjohtaja Elina
Pienimäki:

Aallon Group teknologiakehitys

”Aallon Groupin alkuvuosi oli erittäin positiivinen ja saimme aloittaa sen hienojen onnistumisten merkeissä. Kasvoimme voimakkaasti.
Tammi-kesäkuun liikevaihtomme kasvoi 10,9
% nousten 8,89 milj. euroon (8,01 milj. eur).
Kasvu oli orgaanista ja sen voimistuminen johtui pääasiassa neuvontapalveluiden ja toimialaratkaisujen liikevaihdon vahvasta kasvusta.
Kasvuun vaikuttavat myös konsernin yritysten
yhdistymisen mukanaan tuomat vahvuudet
sekä listautumisen tuoma tunnettuus.

Yksi tärkeimpiä kasvun edellytyksiä Aallon
Groupille on rekrytoida lisää alan parhaita ammattilaisia. Liikevaihtomme syntyy asiantuntijoidemme tekemästä työstä. Vuoden 2019 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla onnistuimme
rekrytoimaan lukuisia uusia ammattilaisia,
jotka pääsivät heti käsiksi asiakastyöhön.

Aallon Groupin muodostaneen kuuden paikallisen tilitoimiston yhdistyminen eteni
suunnitellusti. Tärkeimpiä meneillään olevia
hankkeitamme, joilla varmistamme onnistuneen yhdistymisen sekä parhaan asiakaskokemuksen ovat mm.:

Aallon Groupin nyt päättyneen puolivuotiskauden merkittävin tapahtuma oli yhtiön
listautuminen Nasdaq First North Finland
-markkinapaikalle. Kaupankäynti Aallon Groupin osakkeilla alkoi 8.4.2019. Osakemerkintä
ylitti reilusti odotukset ja listautumisanti merkittiin noin 5,3-kertaisesti ja yleisöanti peräti
15,2-kertaisesti. Listautumisessa Aallon Group
sai noin 2 300 uutta osakkeenomistajaa.

Aallon Group tilitoimistoalan
suositelluimmaksi työnantajaksi
•• Pidämme huolta henkilöstöstämme ja
asiakkaistamme
•• Aallon Akatemia -mallin jalkauttaminen
konserniin. Akatemia sisältää perehdytysmallin, oppilaitosyhteistyön, rekrytointikäytännöt, osaamiskartoituksen ja ammattiosaamisen kehittämissuunnitelman
•• Panostukset johtamista tukeviin järjestelmiin: uusi, yhteinen HR-järjestelmä ja
toiminnanohjausjärjestelmä

•• Oman robotiikan hyödyntäminen taloushallinnon rutiineissa

Strategiamme mukaisesti jatkamme laajentumismahdollisuuksiemme edistämistä kotimaassa.

Matkamme listayhtiönä on alkanut upeasti.
Se on koko henkilöstömme, asiakkaidemme
ja kumppaniemme ansiota. Tapamme toimia:
palvella asiakkaitamme paikallisesti, yhdistettynä kasvavan konsernin mahdollisuuksiin
antaa tukea toiminnan ja palvelujen kehittämisessä, on loistava lähtökohta tulevaisuuden
kasvulle ja parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiselle.”

Aallon Group brändi yhtenäiseksi ja
vahvaksi brändiksi alalla
•• Brändin käyttöönotto kaikissa toimipaikoissa ja konsernin yrityksissä on edennyt
suunnitellusti ja jatkuu toisella puolivuosijaksolla

Aallon Group toimitilauudistukset
•• Aallon Helsinki toivotti Aallon Espoon tervetulleeksi toukokuussa 2019, kun espoolaiset muuttivat Helsingin Pasilaan Aallon
Groupin uudistettuihin tiloihin
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Liiketoimintamalli
Aallon Group tarjoaa asiakkailleen tilitoimistopalvelut ja niitä tukevat asiantuntijapalvelut paikallisena, asiakkaitaan lähellä olevana
palveluna. Useimmiten asiakas hankkii Aallon
Groupilta kuukausittain veloitettavan palvelukokonaisuuden. Valtaosa liikevaihdosta tulee
taloushallintopalveluista. Aallon Group toimii
Suomessa.
Asiakkaalla on aina suora yhteys omaan nimettyyn asiantuntijaan ja asiantuntijatiimiin,
joka vastaa asiakkaan palveluista. Henkilökohtaisen, asiakkaan liiketoiminnan ymmärtävän
ja konsultoivan palvelun lisäksi Aallon Group
panostaa sujuviin ja järkeviin prosesseihin: digitalisoimalla ja automatisoimalla tehostetaan
monia toimintoja ja säästetään aikaa ja rahaa.

Strategia
Aallon Group tarjoaa yrityksille taloushallinnon palveluita päivittäisistä tehtävistä korkean
lisäarvon palveluihin. Aallon Groupin asiakkaita ovat erityisesti vaativaa asiantuntemusta ja
henkilökohtaista palvelua arvostavat pienet ja
keskisuuret yritykset Suomessa.
Strategiassa tärkeää on korkea asiakastyytyväisyys. Asiakaskokemusta parannetaan mm.
keskittymällä digitalisoituihin tehokkaisiin
prosesseihin, laadukkaisiin ja henkilökohtaisiin asiantuntijapalveluihin sekä henkilöstötyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin.

Liikevaihto,
kannattavuus ja
tuloskehitys
Aallon Groupin pro forma liikevaihto kasvoi
tammi-kesäkuussa 2019 10,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihto kasvoi 0,88 milj. euroa ja oli 8,89 milj.
euroa (8,01). Liikevaihdon kasvu oli orgaanista. Liikevaihdon orgaaninen kasvu vauhdittui
odotetusti Aallon Group -konsernin muodostumisen tuomien vahvuuksien ja listautumisen tuoman näkyvyyden johdosta. Aallon
Group -konsernin pro forma -liikevaihto on
kasvanut vuosina 2014–2018 keskimäärin 7,8
% vuodessa. Katsauskaudella voimakkaimmin
kasvoivat toimialaratkaisut ja neuvontapalvelut. Taloushallinnon palvelut kasvoivat uusasiakashankinnan ja nykyisten asiakkaiden
kasvun johdosta. Noin 99 % liikevaihdosta oli
jatkuvaluonteista ja 1 % projektiluonteista palvelua.
Materiaalit ja palvelut olivat katsauskaudella
0,40 milj. euroa (0,39), ollen 4,5 % liikevaihdosta
(4,9 %). Henkilöstökulut olivat katsauskaudella
5,59 milj. euroa (4,87). Henkilöstökulut olivat
62,9 % liikevaihdosta (60,8 %). Henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta kasvoi
johtuen kolmen henkilön konserniorganisaation muodostamisesta sekä laskutettavaa työtä tekevien asiantuntijoiden rekrytoinneista.
Orgaanisen kasvun vauhdittaminen on osal-

Orgaanisen kasvun lisäksi Aallon Group tavoittelee kasvua yritysostojen kautta. Aallon
Group tarjoaa konsolidoituvalla tilitoimistomarkkinalla toimiville tilitoimistoyrittäjille uudenlaisen tavan liittyä mukaan yrittäjähenkiseen kasvutarinaan.
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taan edellyttänyt laskutettavaa työtä tekevien
asiantuntijoiden rekrytointeja, minkä uskotaan vaikuttavan positiivisesti Aallon Groupin
tulokseen tulevilla katsauskausilla.
Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1,58 milj. euroa (1,36), eli suhteessa liikevaihtoon 17,8 % (16,9 %). Liiketoiminnan muut
kulut sisälsivät vertailukautta suurempia luottotappioita, Aallon Espoon toimitilojen muuttokuluja sekä listayhtiönä toimimiseen liittyviä hallinnollisia kuluja.
Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella -0,87 milj. euroa (0,00), sisältäen 0,88 milj.
euroa listautumiseen liittyviä kertaluonteisia
rahoituskuluja. Katsauskauden voitto oli 0,31
milj. euroa (1,08). Tilitoimistoalan kausivaihteluista johtuen liikevaihto ja kannattavuus ovat
ensimmäisellä vuosipuoliskolla tyypillisesti
vahvempia kuin toisella vuosipuoliskolla.

Henkilöstö, johto ja
hallinto
Aallon Group -konsernin palveluksessa oli
30.6.2019 240 henkilöä (31.12.2018 210 henkilöä). Konserni jatkaa panostusta yrityskulttuuriin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen
ja työviihtyvyyteen tavoitteenaan houkutella
palvelukseensa myös jatkossa kokeneita taloushallinnon ammattilaisia sekä vastavalmistuneita, innovatiivisia alan uudistajia.
Aallon Group -konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Elina Pienimäki,
markkinointi- ja myyntipäällikkö Antero Aalto, aluejohtaja Aki Korkka, aluejohtaja Marko
Kämppi, henkilöstöpäällikkö Mia Penttinen,
aluejohtaja Irmeli Salonen, aluejohtaja Miia
Sarkola ja aluejohtaja Merja Ylipaavalniemi.
Yhtiön hallituksen muodostavat hallituksen
puheenjohtaja Tapani Aalto sekä hallituksen
jäsenet Timo Koskinen, Reijo Lehtimäki, Tomi
Pienimäki ja Ville Rantala.
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Osakkeet ja
osakkeenomistajat
Liikkeeseen lasketut osakkeet
ja osakepääoma
Yhtiön
varsinainen
yhtiökokous
päätti
22.2.2019 osakepääoman korotuksesta 80 000
euroon.
Yhtiö toteutti 12.3.2019 järjestelyn, jossa Aallon
Tampere, Aallon Helsinki, Aallon Turku, Aallon
Espoo, Aallon Jyväskylä ja Aallon Oulu siirtyivät osakevaihdolla yhtiön kokonaan omistamiksi tytäryhtiöiksi. Järjestelyssä yhtiö tarjosi
merkittäväksi 2 470 000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita suunnatussa maksullisessa osakeannissa yhtiön tytäryhtiöiden yhdistymistä
edeltäville osakkeenomistajille. Järjestelyn
seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä
nousi 2 600 000 osakkeeseen.

Aallon Group Oyj laski katsauskaudella First
North -listautumisannissa liikkeeseen varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla 950 000 uutta osaketta. Aallon
Group Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 3 550 000. Alla olevassa taulukossa on kuvattu Aallon Group Oyj:n
osakkeiden määrän muutokset 1.1. – 30.6.2019.

Kaupankäynti osakkeella
Aallon Group Oyj listautui Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä noin 6,15 milj. euron bruttovarat.
Kaupankäynti yhtiön osakkeilla käynnistyi
8.4.2019.
Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.6.2019 oli
8,10 euroa. Aallon Group Oyj:n markkina-arvo
katsauskauden lopussa oli 28,76 milj. euroa.

Osakkeiden määrän muutokset Aallon Group Oyj 1.1.-30.6.2019
Osakkeiden lukumäärä 1.1.2019
Maksuton osakeanti (split) 12.3.2019
Osakevaihdossa annetut osakkeet 12.3.2019
Listautumisannissa merkityt uudet osakkeet

Yhteensä 30.6.2019

10 000
120 000
2 470 000
950 000

3 550 000
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Alla on esitetty taulukko 10 suurimmasta osakkeenomistajasta 30.6.2019. Kymmenen suurimman omistajan omistusmäärät eivät ole muuttuneet kaupankäynnin aloittamisen 8.4.2019
jälkeen.

Osakkeenomistajat

Osakemäärä

%-osuus osakkeista

1 OY DIRIGO

852 760

24,02 %

2 SARKOLA MIIA MARIKA

280 718

7,91 %

3 TRIBUNI HOLDINGS OY

210 903

5,94 %

4 PUNKKA TIMO HEIKKI ANTERO

181 600

5,12 %

5 SALONEN SIMO JUHANI ILMARI

179 364

5,05 %

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
6 TAALERITEHDAS MIKRO MARKKA OSAKE

151 200

4,26 %

7 LEHTIMÄKI REIJO KALEVI

142 182

4,01 %

120 800

3,40 %

76 000

2,14 %

74 495

2,10 %

10 suurinta yhteensä

2 270 022

63,94 %

Kaikki osakkeet yhteensä

3 550 000

100,00 %

8 EQ POHJOISMAAT PIENYHTIÖ
9 FIM FENNO FUND
10 LEHTIMÄKI ELINA ORVOKKI

Katsauskauden päättyessä Aallon Group Oyj ei omistanut omia osakkeita.

Hallituksen valtuutukset
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 22.2.2019 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 600 000 yhtiön uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi
osakeantiin, joka toteutetaan siinä yhteydessä, kun yhtiön osakkeet mahdollisesti otetaan
kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla, mahdollisten yritysjärjestelyiden
toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muuhun hallituksen päättämään tarkoitukseen.
Yhtiön hallitus päätti 21.3.2019 osakkeenomistajien antaman valtuutuksen nojalla alus-

tavasti laskea liikkeeseen enintään 800 000
tarjottavaa osaketta. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa hallituksella oli oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää 150 000 kappaleella, jotka kaikki laskettiin liikkeeseen.

Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli 30.6.2019 1 797 omistajaa.

Yhtiökokous 22.2.2019
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin
22.2.2019.
Yhtiökokouksessa
vahvistettiin
vuoden 2018 tilinpäätös sekä myönnettiin
vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 14.8.-31.12.2018. Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen jäsenten
lukumäärästä ja valinnasta, tilintarkastajan
valinnasta, hallituksen jäsenten ja tilintarkas-
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tajan palkkioista, yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään, yhtiömuodon
muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakepääoman
korottamisesta, maksuttomasta osakeannista (split), hallituksen valtuuttamisesta hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle.
Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, yhdessä
tai useammassa erässä.

Riskit ja
epävarmuustekijät
Maaliskuussa 2019 julkaistussa yhtiöesitteessä
on käsitelty kattavasti Aallon Groupin toimintaan liittyviä riskejä. Yhtiön johdon mukaan
nämä eivät ole yhtiöesitteen julkaisemisen
jälkeen muuttuneet.
Lähiajan epävarmuustekijät liittyvät ensisijaisesti rekrytointiin ja osaavan, Aallon Groupin
arvot jakavan henkilöstön saatavuuteen ja sitouttamiseen. Toinen merkittävä lähiajan riski
on yhtiön onnistuminen tavoittelemiensa yritysostojen toteuttamisessa ja integraatiossa
Aallon Groupin nykyiseen toimintaan.

Keskipitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet
Yhtiön tavoitteena on kasvaa tilitoimistonmarkkinan keskimääräistä kasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee
kasvua yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15-20
prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja
kasvavaa käyttökateprosenttia. Kasvun mahdollistamiseksi yhtiö on vahvistanut konsernijohtoa ja –organisaatiota vuoden 2018 loppupuolella ja vuoden 2019 alussa, eivätkä tästä
syntyneet kustannukset olleet vielä täysimääräisesti heijastuneet vuoden 2018 tulokseen.

Olennaiset tapahtumat
katsauskauden jälkeen
Yhtiöllä ei ole ollut olennaisia tavanomaisesta
liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen
Yhtiön julkaisee tilinpäätöstiedotteen
13.2.2020.
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Laadintaperiaatteet
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty
Nasdaq First North Nordic -sääntöjen kohdan
4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
Aallon Group -konserni muodostui 12.3.2019
toteutetun osakevaihdon seurauksena. Osakevaihdossa Aallon Tampere, Aallon Helsinki,
Aallon Turku, Aallon Espoo, Aallon Jyväskylä ja Aallon Oulu siirtyivät Aallon Group Oyj:n
kokonaan omistamiksi tytäryhtiöiksi. Aallon
Group -konsernin konsolidoitu tuloslaskelma
1-6/2019 ja tase 30.6.2019 sisältävät emoyhtiön
luvut 1.1.2019 alkaen ja osakevaihdolla hankittujen tytärten luvut 1.3.2019 alkaen. Aallon
Group -konsernin virallinen tuloslaskelma esitetään taulukoiden sarakkeessa Aallon Group
Oyj H1/2019 ja tase sarakkeessa Aallon Group
Oyj 30.6.2019.

Puolivuosikatsauksessa esitetyt tuloslaskelmat jaksoilta 1.1.–30.6.2019 ja 1.1.–30.6.2018 sekä
tase 31.12.2018 ovat tilintarkastamattomia pro
forma -muotoisia taloudellisia tietoja, jotka on
laadittu sen havainnollistamiseksi, miten Aallon Group -konsernin liiketoiminnan tulos olisi
muodostunut, jos nykymuotoinen konserni
olisi muodostunut 1.1.2017. Pro forma -muotoinen tuloslaskelma 1.1.–30.6.2019 on esitetty
taulukoissa sarakkeessa Pro forma H1/2019 ja
vastaavasti pro forma -muotoinen tuloslaskelma 1.1.–30.6.2018 sarakkeessa Pro forma
H1/2018. Pro forma -muotoinen tase 31.12.2018
esitetään sarakkeessa Pro forma 31.12.2018.
Tarkempi kuvaus pro forma -muotoisten tietojen kokoamisesta on esitetty maaliskuussa
julkistetun yhtiöesitteen liitteessä C.
Konsernin
rahavirtaja
oman
pääoman muutokset -laskelmat ajanjaksolta 1.1.–30.6.2019 on esitetty perustuen virallisen konsernin taloudellisiin tietoihin.

Konsernin tuloslaskelma
Aallon Group Oyj
H1/2019

Pro forma
H1/2019

Pro forma
H1/2018

5 715

8 891

8 014

61

110

138

-286

-401

-390

-3 726

-5 594

-4 871

Poistot ja arvonalentumiset

-108

-151

-179

Liiketoiminnan muut kulut

-1 130

-1 579

-1 357

Liikevoitto

526

1 276

1 354

Rahoitustuotot -ja kulut

-871

-870

4

-346

406

1 359

46

-104

-281

-300

305

1 077

1 000 eur
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut

Voitto/tappio ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tuloverot

Katsauskauden voitto/tappio
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Konsernin tase
Aallon Group Oyj
30.6.2019

Pro forma
31.12.2018

90

63

Konserniliikearvo

205

158

Liikearvo

214

255

25

16

534

491

598

449

18

18

615

466

18

20

1 167

978

221

45

1 000 eur
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Myyntisaamiset

2 053

1 848

Lainasaamiset

1

181

Muut saamiset

117

124

Siirtosaamiset

498

402

2 890

2 600

6 662

1 746

9 552

4 346

10 719

5 324

80

3

7 459

1 932

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Ed. tilikausien voitto/tappio

-105

-

Tilikauden voitto/tappio

-300

-105

Oma pääoma yhteensä

7 134

1 830

45

59

432

213

Muut lyhytaikaiset velat

1 142

1 356

Siirtovelat

1 966

1 866

3 585

3 494

Vieras pääoma yhteensä

3 585

3 494

Vastattavaa yhteensä

10 719

5 324

Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
Ostovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
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Konsernin rahavirtalaskelma
1 000 eur

Aallon Group
Oyj H1/2019

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-346

Suunnitelman mukaiset poistot

108

Rahoitustuotot ja kulut

871

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

634

Käyttöpääoman muutos
Lyh.aik. liikesaamisten lisäys/vähennys

372

Lyhytaikaisten velkojen lisäys / vähennys

259

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)

1 265
6
-194
1 076

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-302

Hankitut tytäryhtiöt

-202

Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä
Investointien rahavirta (B)

34
-479

Rahoituksen rahavirta
Listautumisannista saadut varat
Maksetut kulut listautumisannista
Sijoitus sijoitetun vapaan pääoman rahastoon

6 148
-740
233

Maksetut osingot ja velanmaksut osakevaihdossa yhdistyneiden
tytäryhtiöiden osakkaille

-1 294

Rahoituksen rahavirta (C)

4 348

Rahavarojen muutos

4 945

(A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)

4 945

Rahavarat katsauskauden alussa
Osakevaihdossa siirtyneet rahavarat
Rahavarat katsauskauden lopussa

86
1 631
6 662
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Konsernin oman pääoman muutokset
1 000 EUR

Aallon Group
Oyj
H1/2019

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.2019

3

Osakepääoman korotus

78

Osakepääoma 30.6.2019

80

Sidottu oma pääoma yhteensä

80

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.2019
Osakeanti

519
54

Osakevaihto

815

Siirto osakepääomaan

-78

Listautumisanti

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6.2019

6 148

7 459

Voitto ed. tilikausilta 1.1.2019

-105

Voitto ed. tilikausilta 30.6.2019

-105

Katsauskauden voitto/tappio

-300

Vapaa oma pääoma yhteensä

7 055

Oma pääoma yhteensä

7 135
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ANNETUT VAKUUDET, SOPIMUSVASTUUT JA TASEEN ULKOPUOLISET
VASTUUT

Tytäryhtiöt ovat antaneet omasta ja Aallon Group -konserniin kuuluvien
yritysten puolesta:
1 000 eur
Yrityskiinnityksiä

30.6.2019
100

Leasingvastuut
12 kk kuluessa maksettavat

35

Myöhemmin maksettavat

24

Yhteensä

60

Vuokravastuut
Irtisanomisajalta ja määräaikaisuudesta
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset

2 591
31
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate (EBITDA)

=

Käyttökate liikevaihdosta, %

=

Liikevoitto (EBIT)

=

Liikevoitto liikevaihdosta, %

=

Omavaraisuusaste, %

=

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut liiketoiminnan muut kulut

Käyttökate
Liikevaihto

x 100

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut liiketoiminnan muut kulut - poistot ja
arvonalentumiset
Liikevoitto
Liikevaihto

x 100

Oma pääoma kauden lopussa

Nettovelkaantumisaste, %

=

Taseen loppusumma kauden lopussa
- Saadut ennakot kauden lopussa

Korolliset velat kauden lopussa Rahavarat kauden lopussa

x 100

x 100

Oma pääoma yhteensä kauden lopussa

Voitto ennen veroja + korkokulut
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Osakekohtainen tulos (EPS)

=

=

Taseen loppusumma kauden lopussa - Korottomat velat kauden lopussa

x 100

Katsauskauden tulos ilman
vähemmistöosuutta
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
ilman omia osakkeita
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Tiedotustilaisuus
Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 22.8.2018 klo 11.00 alkaen
Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.
Helsingissä 22.8.2019
Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
puh. 040 647 1444
Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
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Tilitoimistoni. on Aallon slogan, johon kulminoituu
koko strategiamme ydinajatus. Aallon Group on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto.
Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme
kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja
omistamaamme yritystä kohtaan.

Aallon Group Oyj
Esterinportti 2, 00240 Helsinki
yhteys@aallon.fi
aallongroup.fi
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