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Privanet-konserni lyhyesti 

Privanet-konserni on suomalainen, 
listaamattomien yritysten arvopapereiden 
välittämiseen erikoistunut 
sijoituspalvelukonserni. Privanet kehittää 
aktiivisesti omaisuusluokan tunnettuutta 
sekä likviditeettiä ja panostaa 
voimakkaasti jälkimarkkinoiden 
kehittämiseen koko sijoitustoimialan 
eduksi. Privanetilla on laaja 
palveluvalikoima, jonka tarkoituksena on 
saattaa yhteen rahoitusta tarvitsevat 
yritykset ja sijoittajat. 

Privanet-konserniin kuuluvat emoyhtiö 
Privanet Group Oyj ja sen täysin 
omistamat tytäryhtiöt Privanet Securities 
Oy, PCM Holding Oy, Noweco Partners Oy 
sekä Crowhow Oy. Näistä Privanet 
Securities Oy harjoittaa 
sijoituspalveluyrityksen toimiluvan 
mukaista liiketoimintaa keskittyen 
listaamattomien arvopapereiden 
jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä 
erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. 

Privanet palvelee asiakkaita ympäri 
Suomen ja sillä on toimipisteet Helsingissä 
ja Tampereella. Konsernin toimintaa 
valvoo Finanssivalvonta. 

Toimitusjohtajan katsaus 

Privanetin vuosi 2020 jatkui loppuvuonna 
2019 aloitettujen muutosten viitoittamalla 
tiellä. Konsernin toimiluvallista 
liiketoimintaa harjoittavassa Privanet 
Securities Oy:ssä liiketoiminta keskittyi 
välitystoimintaan ja sen kasvattamiseen. 
Välitystoiminnan painopiste oli edellisiä 
vuosia enemmän arvoyhtiöiden 
osakkeissa, mikä otettiin markkinoilla 
vastaan positiivisesti ja 
kaupankäyntivolyymit kasvoivat selvästi. 
Vuoden 2020 vaihdetuimpia osakkeita ja 
osuuksia olivat Finda, Osuuskunta KPY 
sekä St1 Nordic. Myös muun muassa 
Virian, Julius Tallberg-Kiinteistöjen, 
syksyllä First North -markkinapaikalle 
listautuneen Partneran sekä Tracegrow’n 
osakkeissa nähtiin hyviä 
kaupankäyntivolyymejä. Myös 
uusasiakashankinnan merkitys korostui 

selvästi, ja uusien asiakkaiden 
rekisteröitymismäärät olivatkin selvässä 
kasvussa. 

Operatiivisessa liiketoiminnassa 
toteutettiin useita kehitystoimenpiteitä 
vahvistamalla sekä toimivaa johtoa että 
organisaation toimintamalleja. Konsernin 
Compliance-toimintojen vetäjäksi 
nimitettiin Minna Kuusio, myynnin 
johtajaksi Kenneth Koivula ja varainhoidon 
liiketoimintaprojektia tuli vetämään 
Jaakko Soini. Mainitut henkilöt nimitettiin 
jäseniksi myös konsernin uudistettuun 
johtoryhmään. Myyntiorganisaation 
puolella etäkonttorit ajettiin alas ja 
toiminta keskitettiin Helsingin 
toimipisteeseen. Samalla luovuttiin myös 
sidonnaisasiamiesmallista, ja koko 
myyntihenkilöstö siirtyi Privanet Securities 
Oy:n työntekijöiksi. Toteutetuilla 
muutoksilla on ollut positiivinen vaikutus 
asiakkuuksien hallintaan ja 
myyntihenkilöstön sitoutumiseen.  

Privanetin oli määrä laajentaa 
toimintaansa varainhoitopalveluihin 
toukokuussa allekirjoitetulla kauppakirjalla 
toteutetun Northern Star Partners Oy:n 
osakekannan hankinnan myötä. Kauppa 
tehtiin ehdollisena Finanssivalvonnan 
hyväksynnälle, jonka viivästymisen 
seurauksena Privanet päätti peruuttaa 
yritysjärjestelyn yhteistyössä Northern 
Star Partnersin osakkeenomistajien 
kanssa. Samalla yhtiöt aloittivat 
neuvottelut liiketoimintayhteistyön 
jatkamisesta uudessa muodossa. 

Hallituksen helmikuussa tekemä päätös 
päivittää yhtiön strategiaa oli selkeä ja 
looginen askel uudelleenorganisoida 
liiketoiminta vastaamaan asiakkaiden ja 
markkinoiden tarpeita. Asiakkaiden 
aktiivisuus on kasvanut erityisesti 
digitaalisen alustan kautta tulleen 
liikenteen muodossa ja kiinnostus uusia 
sijoitustuotteita, kuten rahastoja, kohtaan 
on kasvanut. Laajentamalla 
välityspalveluiden tarjoamista Privanetilla 
on aiempaa parempi pohja jatkaa sekä 
aktiivisten asiakkaiden määrän että 
kaupankäyntivolyymien kasvattamista. 
Myös Northern Star Partnersin kanssa 
käytävät neuvottelut 
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liiketoimintayhteistyöstä ovat osa 
strategista muutosprosessia. 

Yhtiön toimiva johto, työntekijät sekä 
hallituksen jäsenet hankkivat vuoden 
aikana aktiivisesti yhtiön osakkeita 
nostaen omistuksensa yhteensä 51,66 
prosenttiin.  

Privanet Group Oyj:n omistama 
rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja 
Noweco Partners Oy sai maaliskuussa  

Finanssivalvonnalta Noweco Nordic Fund 
V -pääomasijoitusrahaston 
markkinointiluvan. Listaamattomiin 
kasvuyhtiöihin suunnitellun 
pääomarahaston varainhankinta kuitenkin 
kärsi Covid-19-pandemiasta, minkä myötä 
myös strategia rahaston osalta on 
uudelleenarvioitavana. 

Riku Lindström, 
Toimitusjohtaja 
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Hallituksen toimintakertomus 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 

Toimintaympäristö 

Toimintaympäristössä koettiin vuoden 
2020 aikana merkittäviä muutoksia 
Covid-19-pandemian myötä. Keväällä 
epävarmuus markkinoilla kohosi, mutta 
tilanne rauhoittui loppuvuotta kohti. 
Muutokset heijastuivat myös 
listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin, 
joiden markkina niin ikään vahvistui 
vuoden loppupuolella. Osakkeiden hintoja 
tukivat myös osingonmaksut, jotka moni 
yritys siirsi keväältä syksyyn kevään 
epävarman tilanteen takia. 

Privanet-konsernin liiketoiminta 
tilikaudella 

Privanet-konserni jatkoi loppuvuonna 
2019 aloitettua mittavaa strategista 
muutos- ja uudistusprojektia, jossa 
konsernin toimintaa on keskitetty 
ydinliiketoimintoihin ja ylimääräisiä 
toimintoja sekä yritysyhteyksiä on karsittu. 
Sijoituspalveluita on konsernissa vuoden 
2020 aikana tarjonnut ainoastaan Privanet 
Securities Oy, ja konserniyhtiö PCM 
Holding Oy:n (ent. Privanet Capital 
Markets Oy) toimilupa peruttiin vuoden 
2019 puolella tehdyn hakemuksen 
mukaisesti lokakuussa 2020. 
Konserniyhtiö Noweco Management Oy 
sulautui emoyhtiöönsä Noweco Partners 
Oy:hyn, joka sai Finanssivalvonnalta luvan 
hallinnoimansa vaihtoehtorahaston 
markkinointiin, mutta sen liiketoiminta on 
toistaiseksi keskeytettynä. Lisäksi Yhtiö 
myi omistuksessaan olleet Iso-
Roobertinkadulla sijaitsevan 
asuinhuoneiston sekä Rukalla sijaitsevan 
kiinteistön ja luopui omistusosuudestaan 
markkinointitoimisto Hansdotter Oy:ssä. 
Yhtiö poistettiin hakemuksensa 
perusteella Nordic Growth Market NGM 
AB:n ylläpitämältä Nordic SME 
-markkinapaikalta 13.3.2020. 
Kaupankäynti Yhtiön osakkeella jatkuu 
Nasdaq First North Growth Market 
Finland -markkinapaikalla. 

Privanet Securities Oy:n organisaation 
rakenne muuttui tilikauden aikana siten, 
että yhtiö luopui sidonnaisasiamiesten 
käyttämisestä ja keskitti 
myyntitoimintonsa yhtiön pääkonttorissa 
Helsingissä työskenteleville yhtiön 
työntekijöille. Yhtiö päätti lakkauttaa myös 
Privanet Securities Oy:n Norjaan 
perustaman sivuliikkeen, jonka 
sulkemisprosessi on käynnissä, ja luopui 
omistusosuudestaan FundedByMe 
Finland Oy:ssä. 

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot 
olivat 3,20 miljoonaa euroa (-1,01 
miljoonaa euroa tilikaudella 2019). 
Sijoituspalvelutoiminnan tuotot 
muodostuivat ensisijaisesti Privanet 
Securities Oy:n jälkimarkkinapaikan 
välityspalkkiotuotoista, joiden määrä oli 
1,24 miljoonaa euroa, arvopaperikaupan 
nettotuotoista, joiden määrä oli 0,56 
miljoonaa euroa, sekä liiketoiminnan 
muista tuotoista, joiden määrä oli 0,99 
miljoonaa euroa. 

Liiketoiminnan kuluista suurin osa oli 
hallintokuluja, joista henkilöstökulut olivat 
1,78 miljoonaa euroa (2,68 miljoonaa 
euroa) ja muut hallintokulut 1,43 miljoonaa 
euroa (4,5 miljoonaa euroa). Muut 
hallintokulut pienentyivät erityisesti 
markkinointi- ja IT-kuluissa saavutettujen 
säästöjen myötä, minkä lisäksi 
vertailukauden kuluissa näkyvät vuoden 
2019 lopussa toteutetut kuluvaraukset. 
Muita keskeisiä kulueriä olivat myös 
konserniliikearvosta ja kehittämismenoista 
tehdyt poistoista, joiden määrä oli 0,42 
miljoonaa euroa, erityisesti erinäisistä 
vuokra- ja toimitilakustannuksista 
muodostuvat liiketoiminnan muut kulut, 
joiden määrä oli 0,53 miljoonaa euroa, 
sekä rahoitusvarojen arvonalentumiset, 
joiden määrä oli 0,55 miljoonaa euroa. 

Tilikauden tulos oli yhteensä -1,95 
miljoonaa euroa (-10,81 miljoonaa euroa). 
Erityisesti vuoden jälkimmäisellä 
puoliskolla tulosta rasittivat 
kertaluontoiset kuluerät, joita aiheutui 
esimerkiksi varainhoitoliiketoiminnan 
valmisteluun liittyvistä henkilöstö- ja 
konsultointikuluista sekä alaskirjauksista, 
joita jouduttiin tekemään 
koronaviruspandemian heikennettyä 
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joidenkin Yhtiön taseessa olevien 
arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden 
toimintaedellytyksiä. 

Investoinnit ja rahoitus 

Yhtiö on tilikauden aikana laskenut 
liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa sekä 
konsernin vakavaraisuuslaskennassa 
toissijaiseen pääomaan luettavan T2-
lainan. Maaliskuussa liikkeelle lasketun 
kahden miljoonan euron 
joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 27 
kuukautta, ja syyskuussa liikkeelle lasketun 
kolmen miljoonan euron lainan 
maturiteetti kolme vuotta. Lainojen 
kuponkikorko on 5 %. Syyskuussa liikkeelle 
laskettu T2-laina on 5-vuotinen kahden 
miljoonan euron laina, jonka kuponkikorko 
on 10 %. Yhtiö maksoi tilikauden aikana 
takaisin kesäkuussa ja lokakuussa 
erääntyneet joukkovelkakirjalainat, joiden 
nimellisarvo oli yhteensä viisi miljoonaa 
euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta 1.1.-31.12.2020 oli 
-2,16 miljoonaa euroa (31.12.2019: -2,71 
miljoonaa euroa) sisältäen oikaistun 
liikevoiton -1,58 miljoonaa euroa (-8,72 
miljoonaa euroa) ja käyttöpääoman 
muutoksen 0,58 miljoonaa euroa (6,02 
miljoonaa euroa), johon sisältyvät 
saamistodistusten sekä osakkeiden ja 
osuuksien tasearvojen muutokset käyvän 
arvon kirjauksilla oikaistuna.  

Investointien rahavirta 1.1.-31.12.2020 oli 0,11 
miljoonaa euroa (-1,44 miljoonaa euroa) ja 
muodostui kokonaan investoinneista 
aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. 
Vertailukaudella investointien rahavirtaan 
vaikuttivat myös investoinnit muihin 
sijoituksiin (-1,71 miljoonaa euroa) sekä 
muutokset tytäryhtiöosakkeissa (0,27 
miljoonaa euroa) 

Rahoituksen rahavirta 1.1.-31.12.2020 oli 
1,85 miljoonaa euroa (4,79 miljoonaa 
euroa). Pitkäaikaisten lainojen nostoissa 
näkyy Yhtiön oman joukkovelkakirjalainan 
merkinnän määrä, josta 31.12.2020 oli 
merkittynä 3,06 miljoonaa euroa sekä 
velat julkisyhteisölle 0,90 miljoonaa euroa. 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 

olivat-3,44 miljoonaa euroa (-2,97 
miljoonaa euroa). 

Rahavarojen muutos tilikauden aikana oli 
-0,20 miljoonaa euroa (0,64 miljoonaa 
euroa). 

Tase, vakavaraisuus ja omat varat 

Taseen varat 31.12.2020 olivat 11,76 
miljoonaa euroa (13,55 miljoonaa euroa) 
koostuen saamisista luottolaitoksilta, jotka 
olivat 0,90 miljoonaa euroa (1,10 miljoonaa 
euroa), saamistodistuksista, jotka olivat 
0,02 miljoonaa euroa (1,36 miljoonaa 
euroa) sekä osakkeista ja osuuksista, jotka 
olivat 6,96 miljoonaa euroa (6,13 miljoonaa 
euroa). Osuudet osakkuusyrityksistä olivat 
1,17 miljoonaa euroa (1,36 miljoonaa 
euroa). Aineettomat hyödykkeet sisälsivät 
konserniliikearvon 1,44 miljoonaa euroa 
(1,78 miljoonaa euroa) sekä muut 
pitkävaikutteiset menot 0,38 miljoonaa 
euroa (0,07 miljoonaa euroa). Aineelliset 
hyödykkeet olivat 0,35 miljoonaa euroa 
(0,77 miljoonaa euroa) sisältäen 
kiinteistöosakkeita 0,23 miljoonaa euroa 
(0,75 miljoonaa euroa). Muut varat 
31.12.2020 olivat 0,29 miljoonaa euroa 
(0,77 miljoonaa euroa) koostuen pääosin 
myyntisaamisista ja siirtosaamisista 0,25 
miljoonaa euroa (0,22 miljoonaa euroa). 

Oma pääoma 31.12.2020 oli 3,13 miljoonaa 
euroa, mikä oli 2,07 miljoonaa euroa 
vähemmän edellisen vuoden (5,20 
miljoonaa euroa) vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Sijoitetun vapaan pääoman 
rahasto oli 17,05 miljoonaa euroa (17,05 
miljoonaa euroa). Konsernin voittovarat 
laskivat -14,00 miljoonaan euroon (-11,94 
miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste 
31.12.2020 oli 26,6 prosenttia (38,4 
prosenttia).  

Vieras pääoma 31.12.2020 oli 8,63 
miljoonaa euroa (8,35 miljoonaa euroa). 
Vieras pääoma koostui yhtiön liikkeeseen 
laskemista joukkovelkakirjalainoista 3,06 
miljoonaa euroa (2,94 miljoonaa euroa), 
velasta julkisyhteisölle 0,90 miljoonaa 
euroa (0,68 miljoonaa euroa), 
siirtoveloista 0,31 miljoonaa euroa (0,57 
miljoonaa euroa) ja muista veloista 2,36 
miljoonaa euroa (3,67 miljoonaa euroa). 
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Lisäksi vieraaseen pääomaan kuului 
yhtiön syyskuussa nostama kahden 
miljoonan euron T2-laina, joka on 
etuoikeudeltaan huonompi kuin yhtiön 
muut velat. 

Vakavaraisuustiedot on esitetty 1.1.2014 
voimaan tulleen Euroopan Unionin 
vakavaraisuusasetus ja -direktiivin (N:o 
575/2013 CRR) mukaan. Omat varat 
muodostuvat ensisijaisesta pääomasta 
(T1) ja toissijaisesta pääomasta (T2). 
Ensisijainen pääoma jakaantuu kahteen 
osaan: ydinpääomaan (CET1) ja 
ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1). 
Ydinpääoma koostuu osakepääomasta, 
muista rahastoista, edellisten tilikausien 
voitoista ja tilikauden voitosta. 
Ydinpääomasta on vähennetty suunniteltu 
voitonjako, aineettomat hyödykkeet ja 
verosaamiset. Ydinpääomaan on lisätty 
tilikauden tulos, sillä se on ollut 
tilintarkastuksen kohteena. 

Yhtiö soveltaa omien pääomien 
vaatimusten mukaisessa 
vakavaraisuuslaskennassa 
standardimenetelmää luottoriskin ja 
markkinariskin osalta. 

Yhtiöön ei sovelleta operatiivisen riskin 
vakavaraisuusvaatimuksia 7.10.2020 
alkaen, sillä PCM Holding Oy:n toimiluvan 
perumisen jälkeen konserniyhtiöiden 
toimilupien sisältö ei sitä edellytä. 
Riskipainotetut erät lasketaan luotto- ja 
markkinariskin tai kiinteiden kustannusten 
perusteella sen mukaan, kumpi on 
suurempi. 

Konsernin omat varat muodostuvat 
ydinpääomasta, joka oli 1,31 miljoonaa 
euroa (3,35 miljoonaa euroa) sekä 
toissijaisesta pääomasta (T2), joka 
muodostui tilikaudella liikkeeseen 
lasketusta hybridilainasta ja oli 2,00 
miljoonaa euroa (0,00 miljoonaa euroa). 

Konsernin riskipainotetut erät olivat 17,37 
miljoonaa euroa (38,63 miljoonaa euroa), 
jolloin ydinpääoma (CET1) sekä 
ensisijainen pääoma (T1) suhteessa 
riskipainotettuihin eriin olivat 7,53 
prosenttia (8,66 prosenttia) ja omat varat 
yhteensä (TC) suhteessa 
riskipainotettuihin eriin olivat 19,04 
prosenttia (8,66 prosenttia). Konsernin 
vakavaraisuus ylittää vaadittavan 8 
prosentin sekä ydinpääoman (CET1) 4,5 
prosentin vaatimuksen. Vakavaraisuusaste 
on laskettu voimassa olevien 
laskentaperiaatteiden mukaan. Vuoden 
2020 vakavaraisuusaste oli 71,55 
prosenttia (79,00 prosenttia). 

Tilinpäätöksen osassa Vakavaraisuuden 
hallinta kerrotaan enemmän Yhtiön 
vakavaraisuuden hallintaprosessista. 
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Vakavaraisuustiedot 

Vakavaraisuustiedot 31.12.2020 31.12.2019

Ydinpääoma ennen vähennyksiä 3 130 943 5 202 006

Vähennykset ydinpääomasta -1 823 666 -1 855 164

Ydinpääoma (CET1) 1 307 277 3 346 842

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0 0

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 1 307 277 3 346 842

Toissijainen pääoma (T2) 2 000 000 0

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 3 307 277 3 346 842

Riskipainotetut erät yhteensä 17 369 107 27 432 712

josta luottoriskin osuus 1 108 222 3 359 374

josta markkinariskin osuus 16 260 885 14 930 736

josta operatiivisen riskin osuus 9 142 603

josta kiinteiden kustannusten osuus 10 900 734

Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 7,53 % 12,20 %

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 7,53 % 12,20 %

Omat varat (TC) yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 19,04 % 12,20 %

Vakavaraisuusaste 71,55 % 79,00 %
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Henkilöstö, johto ja hallinto 

Konsernissa työskenteli tilikauden lopussa 
28 henkilöä (30.6.2019: 22 henkilöä). 
Työntekijöiden määrää kasvattivat 
Privanet Securities Oy:n 
sijoituspalveluiden tarjoamiseen 
osallistuvan organisaation 
uudelleenjärjestely siten, että yhtiön 
lukuun toimineista sidonnaisasiamiehistä 
luovuttiin ja uusia henkilöitä palkattiin 
yhtiön työntekijöiksi, sekä 
varainhoitoliiketoiminnan käynnistämistä 
varten tehdyt rekrytoinnit. Työntekijöitä 
työskenteli emoyhtiö Privanet Group Oyj:n 
sekä tytäryhtiö Privanet Securities Oy:n 
palveluksessa. 

Tilikauden alkupuolella Privanet Group 
Oyj:n hallituksen jäseninä toimivat Timo T. 
Laitinen, Mika Lehtimäki, Tommi Lindfors, 
Jonas Lindholm ja Kim Wiio. Timo T. 
Laitinen toimi hallituksen 
puheenjohtajana. Jäsenten toimikausi 
päättyi 3.4.2020, jolloin pidetyssä 
varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön 
hallitukseen valittiin vanhoista jäsenistä 
uudelleen Mika Lehtimäki ja Kim Wiio sekä 
uusina jäseninä Juha Kasanen ja Sampsa 
Laine. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan 
puheenjohtajakseen Kim Wiion. 
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka. 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi koko 
tilikauden ajan Riku Lindström ja 
talousjohtajana Mikael Westerlund. 
Konsernin johtoryhmän jäseninä aloittivat 
kolmannella vuosineljänneksellä myös 
varainhoitoliiketoiminnan 
käynnistämisestä vastaava Jaakko Soini, 
Privanet Securities Oy:n myyntijohtaja 
Kenneth Koivula sekä konsernin Head of 
Compliance Minna Kuusio. 

Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy 
Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT 
Tapio Raappana ja Hyväksyttynä 
Neuvonantajana Valkia Advisors Oy. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Privanet Group Oyj:n osakkeiden 
lukumäärä tilikaudella keskimäärin sekä 
tilikauden päättyessä oli 20 054 317, kun 
se tilikaudella 2019 oli keskimäärin 17 054 
317 osaketta ja sen päättyessä 20 054 317 
osaketta. Yhtiön kullakin osakkeella on 
yksi ääni ja yhtäläiset oikeudet osinkoon 
sekä Yhtiön varoihin. Emoyhtiön 
osakepääoma 31.12.2020 oli 80 000 euroa 
ja oma pääoma 5,58 miljoonaa euroa. 

Tilikauden lopussa Yhtiön suurimmat 
osakkeenomistajat olivat Yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion 
määräysvaltayhteisö Mininvest Oy 
(omistusosuus 31,78%), konsernin 
johtoryhmään kuuluva Jaakko Soini 
(omistusosuus 6,23 %) sekä Yhtiön 
toimitusjohtaja Riku Lindström 
määräysvaltayhteisöineen (omistusosuus 
yhteensä 6,11 %). Hallituksen ja johdon 
jäsenten osalta kymmenen suurimman 
osakkeenomistajan joukkoon kuuluivat 
myös hallituksen jäsen Sampsa Laineen ja 
johtoryhmän jäsen Kenneth Koivulan 
määräysvaltayhteisöt sekä talousjohtaja 
Mikael Westerlund. Konsernin johto, 
hallituksen jäsenet ja työntekijät omistivat 
tilikauden lopussa yhteensä 51,66 
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. 

Yhtiökokousten päätökset 

Privanet Group Oyj:n varsinainen 
yhtiökokous järjestettiin 3.4.2020. 
Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös 
ja konsernitilinpäätös 31.12.2019 
päättyneeltä tilikaudelta, päätettiin, että 
tilikaudelta vahvistettavan taseen 
perusteella ei jaeta osinkoa sekä 
myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 
yhtiön hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajille. Hallituksen jäsenille 
päätettiin maksaa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
palkkioita siten, että hallituksen jäsenelle 
tai puheenjohtajalle, joka työskentelee 
yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön 
palveluksessa, ei makseta palkkiota, 
hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele 
yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön 
palveluksessa, maksetaan palkkiona 1500 
euroa per kalenterikuukausi, ja hallituksen 
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puheenjohtajalle, joka ei työskentele 
yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön 
palveluksessa, maksetaan palkkiona 3000 
euroa per kalenterikuukausi. Kaikille 
hallituksen jäsenille korvataan myös 
kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut 
ja matkakustannukset. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin 
yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, Juha 
Kasanen, Sampsa Laine, Mika Lehtimäki ja 
Kim Wiio, toimikaudelle, joka jatkuu 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka. Tilintarkastajalle 
päätettiin maksaa palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan. 
Tilintarkastajaksi valittiin seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, 
jota päätettiin pyytää lausumaan 
tilinpäätöksen vahvistamisesta. KPMG Oy 
Ab:n ilmoituksen mukaan KHT Tapio 
Raappana toimii päävastuullisena 
tilintarkastajana. Lisäksi yhtiökokous 
valtuutti hallituksen päättämään yhteensä 
enintään 2 000 000 osakkeen 
antamisesta osakeannilla tai antamalla 
optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin 
oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai 
useammassa erässä. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla 
Yhtiön verkkosivuilta: 

https://privanet.fi/privanet-group/
governance/invitations-and-minutes 

Sisäinen valvonta 

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että 
Privanet valvoo toimintaansa jatkuvasti. 
Tehokkaan ja luotettavan sisäisen 
valvonnan järjestäminen on keskeinen osa 
ammattitaitoista, terveiden ja varovaisten 
liiketoimintaperiaatteiden mukaista 
johtamista. Konsernin emoyhtiö Privanet 
Group Oyj ohjaa ja valvoo alakonserninsa 
toimintaa ja on päävastuussa siitä, että 
Privanet-konsernin sisäinen valvonta on 
riittävää ja oikeassa suhteessa toiminnan 
sisältämiin riskeihin. Hallitus huolehtii siitä, 
että konsernissa on määritelty sisäisen 
valvonnan toimintaperiaatteet ja että 
Privanet-konsernissa seurataan valvonnan 
toimivuutta. Sisäinen valvonta on 

konsernissa kiinteä osa päivittäisiä 
toimintoja. 

Päivittäisen valvonnan toimenpiteitä ovat 
muun muassa: 

• eri ohjeissa määritelty raportointi sekä 
ad hoc -selonteot ylimmälle johdolle 

• Compliance-toiminnon ja sisäisen 
tarkastuksen tarkastustoimenpiteet 

• johdon läsnäolo ja fyysiset 
valvontatoimenpiteet 

• hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmät 
• varmistus- ja täsmäytystoimenpiteet 
• työtehtävien ja toimintojen 

asianmukainen eriyttäminen 
vaarallisten työyhdistelmien 
välttämiseksi. 

Riskienhallinta ja yhtiön 
merkittävimmät riskit 

Riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa, 
että konsernin liiketoimintaan liittyvät 
merkittävät riskit tunnistetaan, arvioidaan 
sekä mitataan ja että niitä seurataan ja 
hallitaan osana päivittäistä liiketoimintojen 
johtamista. Konsernin sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamiseen ja 
valvontaan osallistuvat riskienhallinta-, 
Compliance- ja sisäisen tarkastuksen 
toiminnot sekä tilintarkastus. Yhtiö seuraa 
säännöllisesti konsernin liiketoimintaan ja 
toimintaympäristöön liittyviä riskejä sekä 
ylläpitää menettelyjä, joilla riskejä pyritään 
minimoimaan. Riskejä seurataan 
jatkuvasti, ja hallitukselle raportoidaan 
säännöllisesti toteutuneista riskeistä. 
Riskejä ja niiden hallintakeinoja arvioidaan 
säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa 
tehtävällä operatiiviset riskit ja muut 
liiketoimintariskit sisältävällä 
riskikartoituksella.  

https://privanet.fi/privanet-group/governance/invitations-and-minutes
https://privanet.fi/privanet-group/governance/invitations-and-minutes
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Riskienhallinnan organisaatio 

Riskienhallintakomitea 

Riskienhallintaa toteutetaan keskitetysti 
konsernin riskienhallintakomiteassa, jonka 
työskentelyyn ovat tilikauden aikana 
osallistuneet konsernin toimitusjohtaja, 
talousjohtaja sekä Compliance-toiminnon 
työntekijät. Riskienhallintakomitea 
kontrolloi toimitusjohtajien ohella ja 
tukena hallituksen hyväksymien 
riskienhallinnan periaatteiden ja 
riskistrategioiden noudattamista 
konsernissa, arvioi konsernin riskejä ja 
valvoo niiden toteutumista sekä valvoo 
konsernin riskienhallinnan toimivuutta. 
Riskienhallintakomitea raportoi 
havainnoistaan konsernin emoyhtiön 
hallitukselle. 
  
Compliance-toiminto 

Compliance-toimintoa hoidetaan 
keskitetysti konsernin emoyhtiöstä 
Privanet Group Oyj:stä, ja se toimii 
hallitukseen, toimivaan johtoon ja 
liiketoimintayksiköihin nähden 
riippumattomasti. Compliance-toiminnon 
tavoitteena on varmistaa sääntelyn 
noudattaminen kaikessa Privanet-
konsernin toiminnassa, lisätä 
organisaation tietämystä kulloinkin 
voimassa olevasta sääntelystä ja 
konsernin sisäisistä ohjeista sekä saada 
sijoituspalveluita tarjoava organisaatio 
toimimaan sijoittajansuojan edistämiseksi. 
Compliance-toiminto suorittaa valvonta- 
ja neuvontatehtäviä osana päivittäistä 
liiketoimintaa sekä hallituksen 
vahvistaman vuosisuunnitelman mukaisin 
toimenpitein. Compliance-toiminto 
raportoi havainnoistaan konserniyhtiöiden 
hallituksille. 

Sisäinen tarkastus 
  
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tukea 
Privanet-konsernin yhtiöiden ylintä johtoa 
konsernin tavoitteiden saavuttamisessa 
tarjoamalla järjestelmällisen 
lähestymistavan organisaation valvonta-, 
johtamis- ja hallintoprosessien sekä 
riskienhallinnan toimivuuden ja 
tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. 

Sisäinen tarkastus arvioi ja varmentaa 
hallituksen vahvistaman 
tarkastussuunnitelman mukaisesti muun 
muassa konsernin riskienhallinnan 
tehokkuutta, vakavaraisuuden 
hallintaprosessin kattavuutta, 
tietojärjestelmien asianmukaisuutta sekä 
muiden konsernin sisäisten 
valvontamenettelyjen riittävyyttä. Sisäistä 
tarkastusta tehdään hallituksen 
päätöksellä ulkoistetusti. Sisäinen 
tarkastus raportoi havainnoistaan 
toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 

Yhtiön merkittävimmät riskit 

Toimintaympäristöä koskevat riskit 
  
• Sääntelyn lisääntymiseen, 

tiukentumiseen ja soveltamiseen 
liittyvät epävarmuustekijät voivat 
vaikuttaa negatiivisesti muun muassa 
liiketoiminnan tuottoihin ja 
kustannuksiin sekä Yhtiön maineeseen. 
Konsernin harjoittamaan 
sijoituspalveluliiketoimintaan 
sovellettavan sääntelyn määrä 
lisääntyy jatkuvasti, mikä lisää Yhtiön 
hallinnollisia velvollisuuksia ja voi sitä 
kautta aiheuttaa lisäkustannuksia. On 
olemassa myös riski siitä, että Yhtiö 
jättää noudattamatta lakeja ja 
viranomaismääräyksiä esimerkiksi 
inhimillisen erehdyksen vuoksi tai 
tulkitsee niitä virheellisesti taikka 
valvovan viranomaisen tulkinnasta 
poiketen. Yhtiö pyrkii varautumaan 
sääntelyn muutoksiin ja 
tulkintakäytäntöihin seuraamalla niitä 
hyvissä ajoin etukäteen. 

• Yleisen taloudellisen, yhteiskunnallisen 
ja poliittisen tilanteen kehitys voi 
vaikuttaa negatiivisesti yhtiön 
liiketoimintaan ja 
tulevaisuudennäkymiin. Vuonna 2020 
ajankohtainen taloustilanteen 
kehitykseen vaikuttanut tekijä on ollut 
koronaviruspandemia, jolla on ollut 
vaikutusta myös konsernin asiakkaiden 
sijoituskäyttämiseen sekä 
kaupankäynnin kohteena olevien 
kohdeyritysten liiketoimintaan ja niiden 
liikkeeseen laskemien arvopaperien 
(kuten osakkeiden) arvoon. Vastaavat 
muutokset toimintaympäristössä 
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voivat jatkossakin vaikuttaa 
negatiivisesti konsernin liiketoiminnan 
volyymiin sekä sen saamiin palkkio- ja 
kaupankäyntituottoihin. Konsernin 
liiketoimintaa pyritään kuitenkin 
sopeuttamaan siten, että asiakkaita 
kiinnostavia palveluita on tarjolla 
markkinaolosuhteista riippumatta. 

Liiketoiminta- ja strategiset riskit 
  
• Konserniyhtiöiden asiakassuhteiden 

määrässä voi tapahtua negatiivisia 
muutoksia esimerkiksi kiristyvän 
kilpailun tai epäonnistuneen 
palvelutarjonnan takia. 
Asiakassuhteiden määrään 
kohdistuvaa riskiä pyritään 
hallitsemaan kilpailijoista erottautuvalla 
palvelutarjonnalla sekä panostamalla 
uusasiakashankintaan, henkilöstön 
huolelliseen rekrytointiin ja 
kouluttamiseen. 

• Konserniyhtiöiden aiemmista 
liiketoimista syntynyt maineriski voi 
realisoitua ja aiheuttaa asiakkaiden 
luottamuspulan yhtiötä kohtaan, mikä 
voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, sen 
tulokseen ja/tai taloudelliseen 
asemaan. Yhtiö pyrkii erottautumaan 
aiempina vuosina harjoitetusta 
liiketoiminnasta, mutta vaikutukset 
voivat realisoitua viiveellä esimerkiksi 
oikeudenkäyntien ja 
viranomaisseuraamusten takia. Yhtiön 
yrityskuvaa voivat vahingoittaa myös 
Internetissä ja median välityksellä 
käytävä negatiivinen kirjoittelu ja 
uutisointi sekä mahdollisesti uusista 
realisoituvista operatiivisista riskeistä 
tai epäonnistuneesta liiketoiminnasta 
aiheutuvat mainehaitat. 

• On olemassa riski siitä, että yhtiö 
epäonnistuu strategisissa 
toimenpiteissään tai mahdollisissa 
yritysjärjestelyissä. Strategiaan liittyvät 
taloudelliset tavoitteet voivat jäädä 
saavuttamatta ja strategisiin 
toimenpiteisiin liittyvien riskien hallinta 
voi epäonnistua. Merkittävät 
muutokset konserniyhtiöiden 
liiketoiminnassa vaativat myös 
Finanssivalvonnan hyväksyntää, jolloin 
strategisten toimenpiteiden 
toteuttaminen voi viivästyä ja 

aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 
ennen kuin ne kasvattavat 
liiketoiminnan tuottoja. 

• Tytäryhtiöiden tuloksen tai 
taloudellisen aseman heikentyminen 
voi alentaa emoyhtiön taseeseen 
kirjattujen tytäryhtiöosakkeiden arvoa. 
Emoyhtiön taseessa olevien 
tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo on 
4,26 miljoonaa euroa ja konsernin 
sisäisten tytäryhtiöiltä olevien 
saamisten arvo 0,88 miljoonaa euroa 
per 31.12.2020. Mikäli tytäryhtiöihin 
liittyvät tulonodotukset eivät toteudu 
odotetulla tavalla, voi yhtiö menettää 
omistustensa ja saamistensa arvon 
osittain tai kokonaan. Tytäryhtiöiden 
taloudellisen aseman negatiivisella 
muutoksella voi olla olennainen 
haitallinen vaikutus konsernin 
liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan 
tulevaisuudessa. 

• Muita liiketoiminta- ja strategisia 
riskejä konsernille voi aiheutua 
asiakkaille välitettävien 
sijoituskohteiden heikon menestyksen, 
osakkuusyhtiöiden taloudellisen 
tilanteen, konserniliikearvoon liittyvissä 
tulonodotuksissa tapahtuvien 
muutosten sekä vakuutusturvan 
ulkopuolelle jäävien riskitapahtumien 
myötä. Näitä seikkoja pyritään 
seuraamaan aktiivisesti niihin liittyvien 
riskien hallitsemiseksi. 

Operatiiviset riskit 

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan suoraa 
tai epäsuoraa taloudellista tappionvaaraa, 
joka aiheutuu riittämättömistä tai 
epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, 
järjestelmistä, henkilöstöstä tai ulkoisista 
tekijöistä. Operatiivisiin riskeihin sisältyvät 
myös oikeudelliset, rahanpesuun ja 
terrorismin rahoittamiseen sekä 
tietoturvaan liittyvät riskit. 

• Konsernin keskeisimmäksi 
liiketoimintaprosessiksi on määritelty 
Privanet Securities Oy:n 
sijoituspalveluiden tarjoamisprosessi, 
jonka suurimmat riskit ovat ulkoisen 
sääntelyn ja sisäisten 
menettelytapojen noudattamatta 
jättämisestä aiheutuvia Compliance-
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riskejä, joiden syynä voivat olla sekä 
henkilöstön väärinkäytökset että 
inhimilliset virheet. Mikäli esimerkiksi 
sijoituskohteita markkinoidaan 
asiakkaille virheellisesti, niitä 
koskevassa materiaalissa on puutteita 
tai asiakkaalle ei anneta 
sijoituspalvelulainsäädännön 
edellyttämiä tietoja, konserniyhtiöille 
voi aiheutua vahingonkorvausvastuita 
tai hallinnollisia seuraamuksia, minkä 
lisäksi konserniyhtiöiden maineelle voi 
aiheutua merkittävää haittaa. Konserni 
pyrkii kaikessa toiminnassaan 
varmistamaan sääntelyn 
noudattamisen ja väärinkäytösten 
ehkäisemisen muun muassa 
sijoituskohteiden valintaa koskevalla 
hyväksymismenettelyllä, sisäisellä 
ohjeistuksella ja valvonnalla sekä 
henkilöstön säännöllisellä 
kouluttamisella. 

• Konserniyhtiöt käsittelevät 
toiminnassaan huomattavan määrän 
henkilötietoja, kuten asiakassuhteita ja 
asiakkaiden taloudellista asemaa 
koskevia tietoja, jolloin toimintaan 
kohdistuu riski tietosuojasääntelyn 
vastaisista menettelytavoista. Riskejä 
voi aiheutua sekä puutteista sisäisissä 
menettelytavoissa että ulkoisista 
tietoturvauhista, kuten 
tietosuojahyökkäyksistä. Riskejä 
pyritään hallitsemaan henkilöstön 
koulutuksen ja ohjeistuksen, 
tietojärjestelmien ominaisuuksien sekä 
ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden 
käytön avulla, mutta yhtiön toiminta 
voi varautumistoimista huolimatta 
keskeytyä tai häiriintyä tai se voi 
joutua vahingonkorvausvastuiden tai 
hallinnollisten seuraamuksien 
kohteeksi. Lisäksi on mahdollista, että 
tietosuojaloukkaukset aiheuttavat 
merkittäviä haittoja konsernin 
asiakkaille. 

• Konserniyhtiöt käyttävät 
liiketoiminnassaan ulkoistettuja 
palveluntarjoajia, joista merkittävimpiä 
ovat taloushallinnon ja IT-palveluiden 
palveluntarjoajat sekä pankit, joissa 
säilytetään asiakasvaroja. 
Sopimuskumppaneiden suoritusten ja 
hinnoittelun valvonta voi epäonnistua, 
ja niiden toimintaan voi liittyä virheitä, 
rikkomuksia ja laiminlyöntejä. 

Palveluntarjoajien toiminnan häiriöt ja 
kyvyttömyys vastata 
sopimusvelvoitteiden täyttämisestä 
voivat aiheuttaa merkittävää haittaa 
konsernin kriittisille toiminnoille sekä 
konserniyhtiöihin kohdistuvia vastuita 
ja mainehaittoja. Riskejä pyritään 
hallitsemaan huolellisella 
sopimuskumppaneiden valinnalla, 
sopimusehdoilla, sisäisillä valvonta- ja 
hyväksymismenettelyillä sekä 
jatkuvuussuunnittelulla. 

• Muita operatiivisia riskejä konsernille 
voi aiheutua rahanpesun ja terrorismin 
estämistä koskevien velvollisuuksien 
toteuttamisessa ilmenevien 
puutteiden, tietojärjestelmien ja 
tietoliikenneyhteyksien 
toimintahäiriöiden, virheellisesti 
toteutettujen asiakastoimeksiantojen, 
yhtiön omaisuuteen kohdistuvien 
vahinkojen ja väärinkäytösten, 
avainhenkilöiden menettämisen ja 
epäonnistuneiden rekrytointien sekä 
mahdollisten sopimussuhteiden 
päättämisestä aiheutuvien 
erimielisyyksien seurauksena. Riskien 
vaikutukset konsernin liiketoiminnalle 
voivat ilmetä liiketoiminnan 
keskeytymisenä, asiakassuhteiden 
menetyksenä, 
vahingonkorvausvastuina ja 
hallinnollisina seuraamuksina, 
mainehaittoina, heikentyneinä 
tulevaisuudennäkyminä sekä 
menetettyinä henkilöresursseina. 

  
Talous- ja rahoitusriskejä 
  
• Likviditeetti- ja rahoitusriskit: 

Konserniyhtiöillä on oltava jatkuvasti 
riittävä määrä likvidejä varoja 
liiketoimintansa ja investointiensa 
rahoittamiseksi, joka tapahtuu tällä 
hetkellä korollisella vieraan pääoman 
ehtoisella rahoituksella. Mikäli 
konserniyhtiöt epäonnistuvat 
maksuvalmiuden ylläpitämisessä 
kilpailukykyisin ehdoin, sillä voi olla 
haitallisia vaikutuksia konsernin 
liiketoiminnalle, sen tulokselle ja/tai 
taloudelliselle asemalle. 
Makrotaloudellisen ympäristön ja 
rahoitusmarkkinoiden muutoksilla voi 
olla haitallisia vaikutuksia 
konserniyhtiöiden rahoituksen 
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saatavuuteen ja ehtoihin, eikä konserni 
välttämättä kykene tuottamaan 
liiketoiminnallaan riittävää rahavirtaa. 
Myös konserniin sovellettavat 
sijoituspalveluyrityksen 
vakavaraisuusvaatimukset voivat 
edellyttää lisärahoitusta, jota on 
saatavissa vain epäedullisin ehdoin. 

• Luotto- ja sijoitusriskit: Yhtiö harjoittaa 
sijoitustoimintaa omaan lukuunsa 
hallituksen vahvistaman 
sijoituspolitiikan mukaisesti. Yhtiö 
pyrkii vuoden 2019 lopussa 
uudistamansa sijoituspolitiikan 
mukaisesti keskittymään 
sijoitustoiminnassaan lyhytaikaisiin 
sijoituksiin likvideihin 
rahoitusvälineisiin. Ei ole kuitenkaan 
varmuutta, että Yhtiö onnistuu 
sijoitustoiminnassaan, vaan Yhtiölle voi 
syntyä sijoitustoiminnasta tappioita 
esimerkiksi rahoitusvälineen 
liikkeeseenlaskijan 
maksukyvyttömyyden takia. 

• Muita talous- ja rahoitusriskejä 
konsernille aiheuttavat vakavaraisuutta 
koskevan sääntelyn asettamat 
vaatimukset, jotka voivat altistaa 
konserniyhtiöt hallinnollisille 
seuraamuksille, sekä 
tilinpäätösstandardien ja muiden 
tilinpäätösten laatimista koskevien 
määräysten mahdolliset muutokset, 
jotka voivat vaikuttaa raportoitaviin 
lukuihin. 

Konsernin toimintaan voi liittyä myös 
riskejä, joita ei ole kyetty tunnistamaan. 

Riskienhallinta ja liiketoimintariskit 

Vuonna 2020 konsernin 
toimintaympäristöön kohdistuva 
markkinariski on ollut korostuneessa 
asemassa koronaviruspandemian myötä. 
Suurimmat pandemian vaikutukset ovat 
kohdistuneet joidenkin Yhtiön taseessa 
olevien arvopapereiden 
liikkeeseenlaskijoiden 
toimintaedellytyksiin, joiden muuttuessa 
Yhtiö on joutunut tekemään 
kertaluontoisia alaskirjauksia. Päivittäisen 
liiketoiminnan kannalta vaikutukset ovat 
kuitenkin jääneet maltillisiksi. 
Toimintaympäristön muutos teki 

konsernin asiakkaista hetkellisesti aiempaa 
varovaisia, mutta pandemian 
operatiiviselle toiminnalle aiheuttamat 
riskit on kyetty hallitsemaan hyvin 
esimerkiksi henkilöstön hajauttamisen 
myötä, eivätkä poikkeusolot ole 
merkittävästi haitanneet henkilöstön 
päivittäistä työskentelyä. 

Finanssivalvonta määräsi 1.7.2020 
tekemällään päätöksellä Yhtiön tytäryhtiö 
PCM Holding Oy:lle 450 000 euron 
suuruisen seuraamusmaksun sekä julkisen 
varoituksen vuosina 2015-2017 
harjoitetusta Lapis Rakennus -konsernin 
yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksen 
markkinoinnista ja myynnistä. PCM valitti 
päätöksestä Helsingin hallinto-oikeudelle 
ja vaatii sen muuttamista 
seuraamusmaksun määräämiseen 
vaikuttaneiden perusteiden osalta. Lapis 
Rakennus Oy:n velkakirjojen markkinointia 
koskevat, PCM:n lokakuussa 2018 saamat 
vahingonkorvauskanteet eivät ole 
tilikauden loppuun mennessä edenneet 
suulliseen käsittelyyn. Myös Lapis-
konsernin yhtiöiden konkurssiprosessit 
ovat edelleen kesken. 

Konsernin liiketoiminta keskitettiin vuoden 
2019 lopussa Privanet Securities Oy:n 
toimiluvan alle, ja PCM:n toimiluvasta 
luopuminen tuli Finanssivalvonnan 
päätöksellä voimaan lokakuussa 2020. 
PCM:n taseeseen tehtiin tuolloin myös 
kuluvaraus, joka kattaa mahdollisen 
seuraamusmaksun. Tilikaudella 2020 
tehtiin myös 4,7 miljoonan euron 
alaskirjaus emoyhtiön taseessa olevien 
PCM:n tytäryhtiöosakkeiden arvoon. 
Alaskirjauksella ei ole konsernitason 
tulosvaikutusta, mutta se pienentää 
emoyhtiön oman pääoman määrää. 
Kaiken kaikkiaan Yhtiö arvioi, ettei Lapis-
konsernia koskevaan, aiempien 
johtohenkilöiden aikaiseen liiketoimintaan 
liittyvillä oikeusprosesseilla ole olennaista 
vaikutusta konsernin nykyiseen 
liiketoimintaan tai tulokseen, eivätkä ne 
vaaranna liiketoiminnan jatkuvuutta, sillä 
ne kohdistuvat konsernin liiketoimintaa 
harjoittamattomaan yhtiöön. 
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Vakavaraisuuden hallinta 

Vakavaraisuuden hallinnan tavoitteena on 
turvata Privanet-konsernin 
riskinkantokyky, ja varmistaa siten 
toiminnan jatkuvuus pitkällä tähtäimellä. 
Lähtökohtana vakavaraisuuden 
hallintaprosessissa on, että Privanet-
konsernin omien varojen määrä ja laatu 
riittävät jatkuvasti kattamaan konsernin 
toimintaan kohdistuvat olennaiset riskit. 
Vakavaraisuuden hallintaprosessi linkittyy 
kiinteästi riskienhallintaprosessiin sekä 
konsernin taloudelliseen ja strategiseen 
suunnitteluun. 

Toimitusjohtajalla ja hallituksella on 
ensisijainen vastuu riskienhallinnan ja 
vakavaraisuuden hallinnan 
asianmukaisesta järjestämisestä yhtiössä. 
Privanet-konsernin vakavaraisuuden 
hallintaprosessi sisältää: 

• vakavaraisuuden hallintaprosessin
kuvauksen,

• riskialuekohtaisten arviointien
johtopäätökset,

• omien varojen riittävyyttä koskevan
arvioinnin ja pääomasuunnittelun,

• hallituksen ohjauksen (strategia ja
konsernin sisäiset ohjeet) sekä

• vakavaraisuuden hallinnan seurannan.

Hallitus hyväksyy vuosittain Privanet-
konsernin vakavaraisuuden hallinnan 
periaatteet, vakavaraisuuden 
ylläpitämiseksi toteutettavan 
pääomasuunnitelman ja likviditeettiriskin 
hallintaa koskevat periaatteet. Hallitus 
seuraa sisäisen raportoinnin perusteella 
sen asettamien tavoitteiden sekä sisäisten 
periaatteiden toteutumista. 

Pääomasuunnittelu on osa ylimmän 
johdon liiketoiminnan suunnittelua. 
Hallitus vahvistaa yhtiön pääomien 
määrällisen ja laadullisen tavoitetason 
sekä suunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Suunnitelma perustuu yhtiön 
hyväksymään riskinottotasoon, ja sitä 
päivitetään kulloinkin tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään vuosittain. 
Pääomasuunnitteluprosessiin kuuluu myös 
yhtiön likviditeettiaseman suunnittelu, 

maksuvalmiuden edellyttämän 
likviditeettireservin varaaminen ja 
häiriötilanteiden jatkuvuussuunnittelu. 

Tilintarkastusyhteisö suorittaa vuosittain 
vakavaraisuuden hallintaa koskevan 
arvion. 

Hallituksen esitys yhtiön tulosta ja 
omaa pääomaa koskeviksi 
toimenpiteiksi 

Privanet Group Oyj:n tulos 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta oli -5 746 956,45 
euroa ja emoyhtiön voitonjakokelpoiset 
varat 5 504 766,18 euroa. Hallitus 
ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun 
taseen perusteella ei makseta osinkoa. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden 
jälkeen 

Privanet Group Oyj päätti yhteistyössä 
Northern Star Partners Oy:n 
osakkeenomistajien kanssa peruuttaa 
yritysjärjestelyn, jossa sen oli määrä 
hankkia Northern Star Partnersin 
osakekanta ja laajentaa toimintaansa 
varainhoitopalveluihin. Privanet ja 
Northern Star Partners neuvottelevat 
liiketoimintayhteistyön jatkamisesta 
uudessa muodossa. Privanet Securities 
Oy:n tarkoituksena on aloittaa Northern 
Star Partnersin hallinnoimien rahastojen 
välittäminen asiakkailleen ja keskittyä 
strategiansa keskiössä olevaan 
rahoitusvälineiden välitykseen sähköisellä 
kaupankäyntialustallaan. Yhtiöiden 
tarkoituksena on tehdä yhteistyötä myös 
Northern Star Partnersin muiden 
varainhoitopalveluiden markkinoinnissa. 

Lisäksi Privanet Group Oyj:n hallitus päätti 
päivittää konsernin strategiaa ja keskittyä 
jatkossa alustapohjaiseen 
rahoitusvälineiden välitysliiketoimintaan. 
Muutoksen myötä yhtiö aloitti koko 
konsernin henkilöstöä koskevat 
lomautukset, joiden tarkoituksena on 
sopeuttaa liiketoiminta uutta strategiaa 
vastaavaksi. Yhtiö arvioi 
henkilöstöresurssejaan kriittisesti ja pyrkii 
muuntamaan koko organisaation uutta 
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strategiaa tukevaksi. Toistaiseksi voimassa 
olevien osa- ja kokoaikaisten lomautusten 
kautta yhtiö pyrkii löytämään 
optimaalisen organisaatiorakenteen, joka 
mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen 
kannattavasti. Alustapohjaisen toiminnan 
kautta yhtiöllä on aiempaa paremmat 
edellytykset tuoda uusia skaalautuvia 
lisäarvopalveluita sekä kohdeyhtiöiden 
että sijoittaja-asiakkaiden saataville 
valikoitujen yhteistyökumppaneiden 
kautta. 

Tulevaisuudennäkymät 

Yhtiön päivitetty strategia mahdollistaa 
sille selvästi aiempaa 
kustannustehokkaamman toimintapohjan.  

Digitaalisen asiakasrajapinnan 
tehostuminen ja skaalautuva toimintamalli 
antavat aiempaa paremmat edellytykset 
välitystoiminnan kannattavalle 
kasvattamiselle. Samalla rakenteelliset 
edellytykset tuotetarjonnan joustavaan 
laajentamiseen paranevat olennaisesti. 
Yhtiö uskoo muutosten antavan 
edellytykset positiivisen liiketuloksen 
saavuttamiselle vuonna 2021. 

Taloudellinen tiedottaminen 

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen 
kaudelta 1.1.–30.6.2021 perjantaina 
20.8.2021. 
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Taloudelliset tunnusluvut 

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

Emoyhtiön keskeiset tunnusluvut 

Privanet Group -konserni 1-12/2020 1-12/2019 Muutos

12kk 12kk

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR 3 201 -1 008 417,66 %

Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR -1 949 -10 984 82,25 %

     % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista -60,90 % 1090,21 % -105,59 %

Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR -1 949 -10 807 81,96 %

     % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista -60,90 % 1072,58 % -105,68 %

Osakekohtainen tulos, EUR -0,10 -0,63 84,22 %

Osakekohtainen oma pääoma, EUR 0,16 0,26 -38,30 %

Oman pääoman tuotto (ROE) % -46,78 % -134,77 % 65,29 %

Koko pääoman tuotto (ROA) % -15,40 % -70,34 % 78,11 %

Omavaraisuusaste, % 26,62 % 38,38 % -30,65 %

Kulu/tuotto -suhde 1,43 -9,41 115,20 %

Keskim. henkilöstö tilikauden aikana 21 32 -34,38 %

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 20 054 317 20 054 317 0,00 %

Privanet Group Oyj 1-12/2020 1-12/2019 Muutos

12kk 12kk

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot, 1000 EUR 2 022 -956 311,56 %

Liikevoitto / -tappio, 1000 EUR -5 747 -5 764 -0,30 %

     % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista -284,28 % 603,22 % -147,13 %

Tilikauden voitto/tappio, 1000 EUR -5 747 -5 604 -2,56 %

     % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista -284,28 % 586,40 % -148,48 %

Osakekohtainen tulos, EUR -0,29 -0,33 11,75 %

Osakekohtainen oma pääoma, EUR 0,28 0,57 -50,45 %

Oman pääoman tuotto (ROE) % -67,95 % -48,50 % -40,10 %

Koko pääoman tuotto (ROA) % -34,90 % -28,90 % -20,75 %

Omavaraisuusaste % 39,74 % 60,04 % -33,81 %

Kulu/tuotto -suhde 1,33 -4,44 129,93 %

Keskim. henkilöstö tilikauden aikana 10 15 -33,33 %

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 20 054 317 20 054 317 0,00 %
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
 

  

Liikevoitto, % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista Tilikauden voitto, % sijoituspalvelutoiminnan tuotoista 

Liikevoitto x 100    Tilikauden voitto/-tappio x 100   
——————————————————————————————————————-  —————————————————————————————————————— 

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot  Sijoituspalvelutoiminnan tuotot  
  
     
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa  Osakekohtainen oma pääoma, euroa  

Tilikauden voitto/-tappio   Oma pääoma tilikauden lopussa   
—————————————————————————————————————  ———————————————————————————————————————- 

Kauden osakkeiden lukumäärä  Osakemäärä tilikauden lopussa   
     

Oman pääoman tuotto (ROE), %   Koko pääoman tuotto (ROA), %  
  
Liikevoitto - Tuloverot x 100   Liikevoitto - Tuloverot x 100   
————————————————————————————————   ———————————————————————————————————————— 

Oma pääoma keskimäärin   Taseen loppusumma keskimäärin   
     

Omavaraisuusaste, %    
  
Oma pääoma x 100     
————————————————————————— 

Taseen loppusumma     
    
  
Kulu/tuotto -suhde (ennen poistoja ja arvonalentumisia konserniliikearvosta)  
  
Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset + Liiketoiminnan muut kulut  
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Sijoituspalvelutoiminnan tuotot - Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta
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Privanet Group Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2020 
Konsernin tuloslaskelma 

Konserni

Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Palkkiotuotot 1 297 139,33 2 259 476,74

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 563 748,58 -3 636 207,19

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 147 202,90 36 486,47

Korkotuotot 62 732,81 38 644,74

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot         135 281,25 131 280,00

Liiketoiminnan muut tuotot 994 446,40 162 794,46

SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 3 200 551,27 -1 007 524,78

Palkkiokulut -86 826,42 -850 470,84

Korkokulut -316 846,90 -326 595,44

Hallintokulut

   Henkilöstökulut         

      Palkat ja palkkiot      -1 521 905,83 -2 294 482,99

      Henkilöstösivukulut      

         Eläkekulut   -210 978,22 -310 907,74

         Muut henkilöstösivukulut   -42 252,24 -78 546,27

      Muut hallintokulut      -1 429 730,20 -4 515 019,30

Hallintokulut yhteensä -3 204 866,49 -7 198 956,30

Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvosta -341 535,12 -338 167,01

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja

aineettomista hyödykkeistä -81 099,21 -43 534,90

Liiketoiminnan muut kulut -533 594,61 -656 438,56

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot -554 071,61 -559 304,20

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -30 937,08 -3 119,72

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 949 226,17 -10 984 111,75

Tuloverot 170 060,73

Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta 7 541,07

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 949 226,17 -10 806 509,95
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Konsernin tase 
Konserni

Konsernin tase 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

Saamiset luottolaitoksilta            
   Vaadittaessa maksettavat         896 237,98 1 096 624,96
Saamistodistukset            21 100,00 1 351 482,82
Osakkeet ja osuudet            6 956 048,34 6 133 271,03
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä            1 174 394,05 1 359 315,93
Aineettomat hyödykkeet            
   Konserniliikearvo            1 440 359,44 1 781 894,56
   Muut pitkävaikutteiset menot            383 306,53 73 269,79
Aineelliset hyödykkeet            
   Sijoituskiinteistöt, sijoituskiinteistöosakkeet ja osuudet         233 843,94 451 843,94
   Muut kiinteistöt, kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet         296 259,10
   Muut aineelliset hyödykkeet         118 071,78 21 762,37
Muut varat            287 365,67 767 284,27
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot            252 615,27 219 797,03
            
Laskennalliset verosaamiset            0,00
            
VASTAAVAA YHTEENSÄ            11 763 343,00 13 552 805,80
            
VASTATTAVAA            
            
VIERAS PÄÄOMA            
            
Velat luottolaitoksille            497 552,88
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille            3 966 000,00 3 617 824,00
Muut velat            2 355 340,37 3 669 585,13
Siirtovelat ja saadut ennakot            311 434,26 565 837,81
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla            2 000 000,00
Laskennalliset verovelat            0,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ            8 632 774,63 8 350 799,82
            
OMA PÄÄOMA            
            
Osakepääoma            80 000,00 80 000,00
Muut sidotut rahastot            
Vapaat rahastot            
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         17 053 958,37 17 053 958,37
Edellisten tilikausien voitto (tappio)            -12 054 911,64 -1 127 167,05
Emoyrityksen osakkeiden myynnit ja ostot            -643,87 4 128,22
Osingonjako            
Muuntoerot            1 391,68 -2 403,61
Tilikauden voitto (tappio)            -1 949 226,17 -10 806 509,95
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ            3 130 568,37 5 202 005,98
            
Vähemmistön osuus pääomasta            0,00
            
VASTATTAVAA YHTEENSÄ            11 763 343,00 13 552 805,80
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Konsernin rahoituslaskelma

Käyttöpääoman muutos sisältää saamistodistusten sekä osakkeiden ja 
osuuksien tasearvojen muutokset käyvän arvon kirjauksilla oikaistuna. 

Konserni

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Liiketoiminnan rahavirta      

Liikevoitto      -1 949 226,17 -10 984 111,75

Oikaisut liikevoittoon      372 472,20 2 265 453,95

Käyttöpääoman muutos      -581 827,15 6 017 047,43

Maksetut verot      0,00 -6 042,48

Liiketoiminnan rahavirta      -2 158 581,12 -2 707 652,85

      

Investointien rahavirta      

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin      107 912,95 1 556,83

Investoinnit muihin sijoituksiin      0,00 -1 710 400,00

Ostetut tytäryhtiöosakkeet, vähennettynä hankintahetken rahavaroilla      0,00 -105 398,00

Myydyt tytäryhtiöosakkeet      0,00 371 600,00

Investointien rahavirta      107 912,95 -1 442 641,17

      

Rahoituksen rahavirta      

Maksullinen oman pääoman lisäys      0,00 5 161 000,00

Pitkäaikaisten lainojen nostot      5 289 676,00 2 595 185,14

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset      -3 439 052,88 -2 974 500,00

Emoyrityksen arvopapereiden ostot ja myynnit      -341,93 4 128,22

Maksetut osingot ja muu voitonjako      0,00 0,00

Rahoituksen rahavirta      1 850 281,19 4 785 813,36

      

Rahavarojen muutos      -200 386,98 635 519,34

      

Rahavarat 1.1      1 096 624,96 461 105,62

      

Rahavarat 31.12.2020 ja 31.12.2019      896 237,98 1 096 624,96
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Konsernin oman pääoman muutokset

^ Privanet Securities Oy:n sivuliikkeen työntekijän palkan korjaus tilikaudelle 2019. 
* Osakkuusyhtiö Before Holding Oy:n tuloksen osuuden muutos, 

joka ei ollut käsiteltynä vuosikertomuksessa 1.1.-31.12.2019. 
     

Konsernin oman pääoman muutokset

Osake-
pääoma

SVOP-
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2019 80 000 11 892 958 -1 127 167 10 845 791

Omien arvopapereiden osto -1 413 509 -1 413 509

Omien arvopapereiden myynti 1 417 637 1 417 637

Oman pääoman lisäys 5 161 000 5 161 000

Muuntoero -2 404 -2 404

Kauden voitto/tappio -10 806 510 -10 806 510

Oma pääoma 31.12.2019 80 000 17 053 958 -11 931 952 5 202 006

Osake-
pääoma

SVOP-
rahasto

Kertyneet 
voittovarat

Oma pääoma 
yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020 80 000 17 053 958 -11 931 952 5 202 006

Omien arvopapereiden osto -77 711 -77 711

Omien arvopapereiden myynti 77 067 77 067

Oman pääoman lisäys 0

Muuntoero 1 392 1 392

Kauden voitto/tappio -1 949 226 -1 949 226

Muutos PS 2019 ^ 12 679 12 679

Muutos osakkuusyhtiössä 2019 * -135 638 -135 638

Oma pääoma 31.12.2020 80 000 17 053 958 -14 003 390 3 130 568



VUOSIKERTOMUS 2020  |  23

Privanet Group Oyj - Tuloslaskelma 

Privanet Group Oyj

TULOSLASKELMA 1.1-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Palkkiotuotot         24 013,53 5 240,00

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot         243 757,68 -1 939 042,61

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista         147 202,90 29 266,84

Korkotuotot         55 721,74 30 964,90

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot         

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot      135 281,25 131 280,00

Liiketoiminnan muut tuotot         1 415 611,35 786 716,06

         

SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT         2 021 588,45 -955 574,81

         

Palkkiokulut         -116 801,49 -653 513,28

Korkokulut         -315 744,93 -334 627,76

Hallintokulut         

   Henkilöstökulut      

      Palkat ja palkkiot   -876 779,23 -946 258,27

      Henkilöstösivukulut   

         Eläkekulut -123 355,12 -152 270,41

         Muut henkilöstösivukulut -20 771,27 -12 185,19

      Muut hallintokulut   -832 896,75 -1 766 913,17

Hallintokulut yhteensä         -1 853 802,37 -2 877 627,04

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja          

aineettomista hyödykkeistä         -39 993,91 -1 765,79

Liiketoiminnan muut kulut         -361 827,41 -378 606,51

         

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot         -5 080 374,79 -562 482,28

         

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)         -5 746 956,45 -5 764 197,47

         

Tilinpäätössiirrot         

         

Tuloverot         160 690,57

         

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)         -5 746 956,45 -5 603 506,90
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Privanet Group Oyj - Tase

Privanet Group Oyj
TASE 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

Saamiset luottolaitoksilta   

   Vaadittaessa maksettavat 710 355,33 661 098,33

Saamistodistukset   21 100,00 1 351 482,82

Osakkeet ja osuudet   5 747 219,84 4 912 544,71

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä   1 338 800,00 1 339 633,00

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin   

kuuluvissa yrityksissä   4 264 545,96 8 624 953,96

Aineettomat hyödykkeet   349 150,80

Aineelliset hyödykkeet   

   Sijoituskiinteistöt, sijoituskiinteistöosakkeet ja osuudet 233 843,94 233 843,94

   Muut kiinteistöt, kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 296 259,10

   Muut aineelliset hyödykkeet 103 598,04 5 297,39

Muut varat   1 054 874,06 1 348 769,86

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot   231 336,94 99 869,76

   

VASTAAVAA YHTEENSÄ   14 054 824,91 18 873 752,87
   

   

VASTATTAVAA   
   

VIERAS PÄÄOMA   
   

Velat luottolaitoksille   497 552,88

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille   3 966 000,00 3 617 824,00

Muut velat   1 115 019,91 1 810 949,66

Siirtovelat ja saadut ennakot   1 389 038,82 1 615 703,70

Velat,joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla   2 000 000,00

Laskennalliset verovelat   0,00

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   8 470 058,73 7 542 030,24
   

OMA PÄÄOMA   
   

Osakepääoma   80 000,00 80 000,00

Muut sidotut rahastot   

   Käyvän arvon rahasto

     Käypään arvoon arvostamisesta

Vapaat rahastot   

   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 053 958,37 17 053 958,37

Edellisten tilikausien voitto (tappio)   -5 802 235,74 -198 728,84

Osingonjako   0,00

Tilikauden voitto (tappio)   -5 746 956,45 -5 603 506,90

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   5 584 766,18 11 331 722,63
   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 054 824,91 18 873 752,87
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Privanet Group Oyj - Rahoituslaskelma 

Käyttöpääoman muutos sisältää saamistodistusten sekä osakkeiden ja 
osuuksien tasearvojen muutokset käyvän arvon kirjauksilla oikaistuna. 

Privanet Group Oyj

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Liiketoiminnan rahavirta   

Liikevoitto   -5 746 956,45 -5 764 197,47

Suunnitelman mukaiset poistot   39 993,91 1 765,79

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua   4 710 408,00 400 000,00

Käyttöpääoman muutos   -264 458,32 4 015 271,86

Maksetut verot   0,00 608,70

Liiketoiminnan rahavirta   -1 261 012,86 -1 346 551,12

   

Investointien rahavirta   

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -191 186,26 0,00

Investoinnit sijoituksiin   0,00 0,00

Myydyt tytäryhtiöosakkeet   833,00 371 600,00

Ostetut tytäryhtiösakkeet   -350 000,00 -2 250 673,51

Tytäryhtiön purku   0,00 250 000,00

Investointien rahavirta   -540 353,26 -1 629 073,51

   

Rahoituksen rahavirta   

Maksullinen oman pääoman lisäys   0,00 5 161 000,00

Pitkäaikaisten lainojen nostot   5 289 676,00 2 175 046,25

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   -3 439 052,88 -3 758 500,00

Maksetut osingot ja muu voitonjako   0,00 0,00

Rahoituksen rahavirta   1 850 623,12 3 577 546,25

   

Rahavarojen muutos   49 257,00 601 921,62

Rahavarat 1.1   661 098,33 59 176,71

   

Rahavarat 31.12.2020 ja 31.12.2019   710 355,33 661 098,33
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Tilinpäätöksen Laadintaperiaatteet 

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu luottolaitostoiminnasta annettua lakia, 
valtionvarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja 
konsernitilinpäätöksestä antamaa asetusta sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. 
Näitä laadintaperiaatteita noudattavat Privanet Group Oyj, konsernin emoyhtiö, ja 
Privanet Securities Oy, konsernin toimiluvallinen tytäryhtiö. 

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Sisäinen omistus on 
eliminoitu, samoin keskinäiset liiketapahtumat ja keskinäiset saamiset ja velat. 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat yhtiöt: 

Privanet Group Oyj 
PCM Holding Oy 
Privanet Securities Oy 
Noweco Partners Oy 
Crowhow Oy 

Osakkuusyhtiö Before Holding Oy on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmällä. 
Osakkuusyhtiö Privanet AS on jätetty yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, koska 
yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit käsittelee rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelua, 
arvostamista ja kirjaamista. Standardi tuli sovellettavaksi 1.1.2018 ja sen myötä 
rahoitusvarojen nettotuotot luokitellaan ”Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
nettotuotoissa” ”Käypään arvoon käyvän arvon rahaston kautta kirjattujen 
rahoitusvarojen nettotuottojen” sijaan. Luokittelun mukaisesti rahoitusvarojen 
realisoitumattomat käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ennen 
standardin voimaantuloa arvostusvoitot ja -tappiot on kirjattu omaan pääomaan käyvän 
arvon rahastoon.  

Arvostusperiaatteet 

Rahoitusvarat ja -velat 

Yhtiön rahoitusvarat luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin, 
jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin sekä käypään arvoon muiden laajan tuloksen 
erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin. Yhtiö ei sovella suojauslaskentaa. 
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 

Käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista.  

Rahoitusvarat ja -velat, joista odotetaan saatavan korkojen, hintojen tai kurssien 
muutoksen aiheuttamaa tuottoa lyhyellä aikavälillä, luokitellaan 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi rahoitusvaroiksi tai -veloiksi. 
Kaupankäyntitarkoituksessa olevat varat ja velat arvostetaan käypään arvoon jokaisena 
tilinpäätöspäivänä.  

Tytäryhtiö PCM Holding Oy:n emoyhtiön arvopapereiden kaupankäyntisalkussa olevat 
varat arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti ja konsernitasolla nämä 
eliminoidaan konsernin vapaasta omasta pääomasta. 
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Yhtiö käyttää arvostuspäivänä yleisesti hyväksyttyä painotetun keskiarvon menetelmää, 
joka perustuu toteutuneisiin myyntihintoihin. Hankintamenon mukainen arvostus tai sitä 
alempi arvo tapahtuu ainoastaan silloin, kun listaamattomien osakkeiden ja osuuksien 
markkina-arvoa eli käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää.  

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
nettotuotot ja saamistodistukset luokitellaan käyvän arvon hierarkian mukaisesti kolmelle 
tasolle. Tason 1 syöttötietoja pidetään kaikkein luotettavimpana näyttönä käyvästä 
arvosta ja tähän tasoon kirjataan noteerattuja, aktiivisilta markkinoilta täysin samanlaisille 
arvopapereille saatuja käypiä arvoja. Tasolla 2 ovat syöttötiedot, jotka ovat muita kuin 
tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja ja jotka ovat havainnoitavissa arvopapereille joko 
suoraan tai epäsuorasti. Tasolla 3 arvopapereita koskevat muut kuin havainnoitavissa 
olevat syöttötiedot. 

On olemassa riski siitä, että Yhtiön oman taseen kautta tehtävien sijoitusten arvo alenee. 
Yhtiön listaamattomien osakkeiden käyvät arvot perustuvat omaisuuserää koskeviin 
tietoihin, jotka eivät välttämättä perustu todennettavissa olevaan markkinatietoon vaan 
merkittäviltä osin johdon arvioihin ja parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan 
informaatioon. Yhtiön taseessa olevien listaamattomien osakkeiden ja joukkovelkakirjojen 
arvostukseen liittyy listaamattomien arvopapereiden erityispiirteiden vuoksi 
epävarmuustekijöitä.  

Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 

Lainat ja muut saamiset ovat rahoitusvaroja, joissa on kiinteät tai määriteltävissä olevat 
maksuerät. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. 
Saatavista kirjataan arvonalenemistappio silloin, kun on olemassa luotettavaa näyttöä 
siitä, että yhtiö ei pysty perimään saamisiaan alkuperäisten ehtojen mukaisesti. 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen Suomen rahaksi 

Ulkomaan rahan määräiset tase-erät muutetaan euroiksi markkinoiden tilinpäätöspäivän 
päätöskurssiin ja tuloserät kolmen kuukauden päätöskurssin keskiarvoon. 

Tuloslaskelman laatimista koskevat tiedot 
  
Tuotot ja kulut  

Tuotot ja kulut liiketoimista kirjataan suoriteperusteisesti ja kun on todennäköistä, että 
liiketoimeen liittyvä taloudellinen tuotto/kulu toteutuu yhtiölle ja se on määritettävissä 
luotettavasti. Tätä periaatetta sovelletaan yhtiön merkittävimpiin tuottoihin ja kuluihin 
seuraavasti: 

Palkkiotuotot  

Tuotot yhtiön välitykseen ja kaupankäyntiin liittyvistä palveluista kirjataan, kun seuraavat 
kirjaamisedellytykset täyttyvät: tuotot ovat määritettävissä luotettavasti, on 
todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi ja 
toteutuneet ja toteutuvat liiketoimeen liittyvät menot ovat määritettävissä luotettavasti. 

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 

Realisoituneet voitot ja tappiot sekä realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvarojen muutoksista esitetään 
tuloslaskelman erässä ”Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot”. 
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Korkotuotot ja korkokulut 

Korkotuotot ja korkokulut kirjataan suoriteperusteisesti ottamalla huomioon 
rahoitusinstrumenttien kaikki sopimusehdot. 

Palkkiokulut 

Erään kirjataan yhteistyökumppaneille maksetut välityspalkkiot niistä tuotoista, jotka on 
peritty asiakkailta palveluista tai toimenpiteistä ja jotka on kirjattu palkkiotuottoihin. 

Muut liiketoiminnan tuotot ja kulut 

Liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät käyttöomaisuuden luovutuksesta 
syntyvät voitot ja tappiot, saadut avustukset ja muut kuin varsinaisen liiketoiminnan 
tuotot ja kulut. 

Taseen laatimista koskevat tiedot 

Saamiset luottolaitoksilta  

Erään luetaan luottolaitoksiin tehdyt talletukset, joiden maturiteetti on alle kolme 
kuukautta. Tase-erään ei merkitä sellaisia luottolaitoksilta olevia saamisia, jotka ovat 
jälkimarkkinakelpoisia. Tase-erä luetaan rahavaroihin. 

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 

Erään luetaan muille kuin luottolaitoksille ja keskuspankeille annetut luotot, muut sellaiset 
saamiset sekä takausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten perusteella velkojille 
maksetut määrät. Tase-erään luetut rahoitusvarat on luokiteltu arvostusta varten 
luokkaan lainat ja muut saamiset. 

Saamistodistukset 

Saamistodistuksia ovat kaikki jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, kuten valtion 
velkasitoumukset, kuntatodistukset, valtion ja muut julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat 
joukkovelkakirjalainat, pankkien sijoitustodistukset, yritystodistukset, pankkien ja 
yritysten liikkeeseen laskemat joukkovelka- ja vaihtovelkakirjalainat. Tase-erään luetut 
rahoitusvarat luokitellaan arvostusta varten käypään arvoon arvostettaviksi 
rahoitusvaroiksi. 

Osakkeet ja osuudet 

Osakkeet ja osuudet on luokiteltu ”Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
nettotuottoihin”. 

Tytär- ja omistusyhteysyritysten osakkeet 

Tytär- ja omistusyhteysyritysten osakkeet on arvostettu hankintamenoonsa. 

Aineettomat hyödykkeet 

Aineettomat hyödykkeet sisältävät aktivoituja kehittämis- ja perusparannusmenoja. 
Poistoaika on 4-5 vuotta ja tasapoistot tehdään niiden arvioidun taloudellisen 
vaikutusajan kuluessa. 

Konserniliikearvo poistetaan 10 vuodessa tasapoistoin. 
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Aineelliset hyödykkeet 

Aineelliset hyödykkeet muodostuvat kalustosta ja kiinteistöyhteisön osakkeista. 
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalennuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot 
on tehty 25 % menojäännöspoistomenetelmällä. 

Muut varat 

Muihin varoihin kirjataan myyntisaamiset, arvopapereiden välityksestä syntyvät saamiset 
ja muut lyhytaikaiset saamiset. Muut varat arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon 
mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettynä. 

Muut kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 

Muut rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastikkeen perusteella 
käypään arvoon. 

Muut velat 

Muihin velkoihin kirjataan ostovelat, arvopapereiden välityksestä syntyvät velat ja muut 
lyhytaikaiset velat. Muut velat arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon. 

Käyvän arvon rahasto 

IFRS 9 standardin mukaisesti 1.1.2018 alkaen Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
nettotuotoissa esitettyjen rahoitusvarojen realisoitumattomat käyvän arvon muutokset 
kirjataan tulosvaikutteisesti. Aikaisemmin arvostusvoitot ja -tappiot on kirjattu omaan 
pääomaan käyvän arvon rahastoon, jolloin käyvästä arvosta on erotettu vallitsevan 
yhteisöverokannan (20 %) mukainen verovelka. 
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Tuloslaskelman liitetiedot 
Konserni Konserni Emo Emo

Tuloslaskelman liitetiedot 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

1. Palkkiotuotot ja -kulut

Palkkiotuotot

  Arvopaperinvälityksestä 1 319 679,58 1 912 306,34 24 013,53 0,00

  Konsultoinnista -22 540,25 347 170,40 0,00 5 240,00

Yhteensä 1 297 139,33 2 259 476,74 24 013,53 5 240,00
Palkkiokulut

  Arvopaperinvälityksestä -86 826,42 -850 470,84 -116 801,49 -653 513,28

2. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

  Rahoitusvarojen luovutuksesta -1 450 038,24 1 693 889,80 -1 110 842,51 1 814 606,70

  Arvonalentumiset 2 013 786,82 -5 330 096,96 1 354 600,19 -3 753 649,31

Yhteensä 563 748,58 -3 636 207,19 243 757,68 -1 939 042,61

3. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista

Myytävissä olevista rahoitusvaroista 129 167,00 9 517,00 129 167,00 9 517,00

Osinkotuotot 18 035,90 26 969,47 18 035,90 19 749,84

4. Korkotuotot ja -kulut

Korkotuotot

  Korkotuotot saamistodistuksista 44 163,80 11 725,00 40 888,80 4 500,00

  Muut korkotuotot 1 512,92 0,00 12 727,54 21 768,92

  Korkotuotot lainasaamisista 17 056,09 26 919,74 2 105,40 4 695,98

Yhteensä 62 732,81 38 644,74 55 721,74 30 964,90

Korkokulut

  Korkokulut joukkovelkakirjalainoista 170 188,60 220 780,69 170 188,60 246 530,69

  Korkokulut rahoitusyhtiölainoista 7 818,48 6 851,10 7 818,48 6 410,12

  Muut korkokulut 138 839,82 98 963,65 137 737,85 81 686,95

Yhteensä 316 846,90 326 595,44 315 744,93 334 627,76

5. Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot

  Emoyhtiön hallintoveloitustuotot 0,00 0,00 890 371,37 732 923,66

  Muut tuotot 994 446,40 162 794,46 525 239,98 53 792,40

Yhteensä 994 446,40 162 794,46 1 415 611,35 786 716,06

6. Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat 377 996,92 509 627,17 309 847,73 309 234,27

Valvontamaksut 35 955,60 19 953,07 4 566,76 4 376,84

Muut kulut 119 642,09 126 858,32 47 412,92 64 995,40

Yhteensä 533 594,61 656 438,56 361 827,41 378 606,51
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7. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Suunnitelman mukaiset poistot

  Poisto kehittämismenoista 77 908,62 39 114,12 38 794,56 0,00

  Poisto muista pitkävaik. menoista 0,00 0,00 0,00 0,00

  Poisto koneista ja kalustosta 3 190,59 4 420,78 1 199,35 1 765,79

Yhteensä 81 099,21 43 534,90 39 993,91 1 765,79

8. Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

Maksuton osakeanti 0,00 0,00

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 4 710 408,00 3 178,08

Osakkeiden alaskirjaus 554 071,61 559 304,20 369 966,79 559 304,20

Yhteensä 554 071,61 559 304,20 5 080 374,79 562 482,28

9. Tuloverot

Ennakkoverot 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilikauden jaksotettu vero 0,00 -16 021,34 0,00 0,00

Veronpalautukset/jäännösverot 0,00 6 042,48 0,00 -608,70

Laskennalliset verot 0,00 -160 081,87 0,00 -160 081,87

Yhteensä 0,00 -170 060,73 0,00 -160 690,57

10. Tilinpäätössiirrot

Saadut konserniavustukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 0,00 0,00

Vähemmistön osuus tilikauden voitosta 0,00 -7 541,07 0,00 0,00
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Taseen liitetiedot 
Konserni Konserni Emo Emo

Taseen liitetiedot 2020 2019 2020 2019

11. Saamiset luottolaitoksilta

Vaadittaessa maksettavat

Kotimaisilta luottolaitoksilta   896 237,98 1 096 624,96   710 355,33 661 098,33

12. Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

Kotitaloudet 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Saamistodistukset

Myytävissä olevat

  Saamistodistukset Privanet Group JVK   1 938 000,00 2 078 005,00   1 938 000,00 2 078 005,00
  Muut saamistodistukset   21 100,00 1 351 482,82   21 100,00 1 351 482,82

2020 Konserni 2020 Emo
Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo

  Privanet Group Oyj 1/2020 5.0% 198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00

  Privanet Group Oyj 2/2020 5.0% 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00 1 740 000,00

  Finnair perp 2020 nc3 hybridi 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00

  Yhteensä 1 959 100,00 1 959 100,00 1 959 100,00 1 959 100,00

Konserni Emo
14. Osakkeet ja osuudet 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Julkisesti noteeratut 0,00 0,00 0,00 0,00
  Muut   6 956 048,34 6 133 271,03   5 747 219,84 4 912 554,71
Käyvän arvon rahasto 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 6 956 048,34 6 133 271,03 5 747 219,84 4 912 554,71

15. Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

Muut omistusyhteysyritysosakkeet   1 174 394,05 1 359 315,93   1 338 800,00 1 339 633,00

16. Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

Tytäryhtiöosakkeet 0,00 0,00   4 264 545,96 8 624 953,96

17. Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo   1 440 359,44 1 781 894,56 0,00 0,00
Muut aineettomat hyödykkeet

  Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00
  Osakehuoneiston perusparannusmenot 0,00 0,00 0,00
  Kehittämismenot   383 306,53 73 269,79   349 150,80 0,00
  Yhteensä 383 306,53 73 269,79   349 150,80 0,00
Yhteensä 1 823 665,97 1 855 164,35 349 150,80 0,00
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Konserni Emo
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

18. Aineelliset hyödykkeet

Sijoituskiinteistöosakkeet ja osuudet 233 843,94 451 843,94 233 843,94 233 843,94
Muut kiinteistöosakkeet ja osuudet 0,00 296 259,10 0,00 296 259,10
Muut aineelliset hyödykkeet 118 071,78 21 762,37 103 598,04 5 297,39
Yhteensä 351 915,72 769 865,41 337 441,98 535 400,43

19. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset tilikauden aikana

Aineettomat hyödykkeet

  Kirjanpitoarvo 1.1 73 269,91 112 383,91 0,00 0,00
  + lisäykset tilikautena 387 945,36 0,00 387 945,36 0,00
  tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -77 908,62 -39 114,00 -38 794,56 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12 383 306,65 73 269,91 349 150,80 0,00

Konserniliikearvo

  Kirjanpitoarvo 1.1 1 781 894,56 2 000 131,72 0,00 0,00
  + lisäykset tilikautena * 121 276,68 0,00 0,00
  - vähemmistölle suunnattu anti 0,00 0,00 0,00
  - tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -341 535,12 -339 513,84 0,00 0,00
  Kirjanpitoarvo 31.12 1 440 359,44 1 781 894,56 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet

  Kirjanpitoarvo 1.1 769 865,41 774 496,19 535 400,43 537 166,22
  + lisäykset tilikautena 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
  - vähennykset tilikautena -514 759,10 -210,00 -296 759,10 0,00
  - tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -3 190,59 -4 420,78 -1 199,35 -1 765,79
  Kirjanpitoarvo 31.12 351 915,72 769 865,41 337 441,98 535 400,43

20. Muut varat

Maksetut vakuudet 0,00 0,00 0,00
Myyntisaamiset   50 739,64 279 554,54 786,01 172 180,00
Konsernisaamiset 0,00 884 303,06 765 280,91
Lainasaamiset   169 784,99 411 308,95   169 784,99 411 308,95
Muut saamiset   66 841,04 76 420,78 0,00 0,00
Yhteensä 287 365,67 767 284,27 1 054 874,06 1 348 769,86

21. Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Vuokravakuussaamiset 59 317,50 84 492,69   57 717,50 64 541,57
Korkosaamiset   80 563,69 35 327,50   80 563,69 35 327,50
Verosaamiset   556,62 0,00 0,00 0,00
Muut siirtosaamiset   112 177,46 99 976,84   93 055,75 0,69
Yhteensä 252 615,27 219 797,03 231 336,94 99 869,76

22. Laskennalliset verosaamiset

Laskennalliset verosaamiset 0 0 0 0
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Konserni Emo
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

23. Velat luottolaitoksille 0,00 497 552,88 0,00 497 552,88

Privanet Securities Oy:llä on 75 000 euron määräinen yrityskiinnitys, joka on vapaana ja yhtiön hallussa.

24. Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

Privanet Group Oyj:llä on 904 000,00 euron Tekes-hankkeeseen liittyvä laina

Privanet Group Oyj 1/2017 joukkovelkakirjalaina 0,00 1 151 000,00 0,00 1 151 000,00
Merkintäaika: 23.10.2017

Sijoitusaika: 3 vuotta

Korko: 5 % vuotuista korkoa neljännesvuosittain

Vähimmäissijoitus: 10.000 €

Merkintäpalkkio: Merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio

Joukkovelkakirjalainasta omassa salkussa 0,00 909 000,00 0,00 909 000,00

Privanet Group Oyj 1/2019 joukkovelkakirjalaina 0,00 1 790 500,00 0,00 1 790 500,00
Merkintäaika: 22.5-19.6.2019

Sijoitusaika: 1 vuotta

Korko: 7 % vuotuista korkoa neljännesvuosittain

Vähimmäissijoitus: 10.000 €

Merkintäpalkkio: Merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio

Joukkovelkakirjalainasta omassa salkussa 0,00 1 169 005,00 0,00 1 169 005,00

Privanet Group Oyj 1/2020 joukkovelkakirjalaina 2 802 000,00 0,00 2 802 000,00 2 802 000,00
Merkintäaika: 4.3.2020

Sijoitusaika: 27 kk

Korko: 5 % p.a

Vähimmäissijoitus: 10.000 €

Merkintäpalkkio: Merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio

Joukkovelkakirjalainasta omassa salkussa 198 000,00 0,00 198 000,00 198 000,00

Privanet Group Oyj 2/2020 joukkovelkakirjalaina 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00
Merkintäaika: 8.9.2020

Sijoitusaika: 3 vuotta

Korko: 5 % p.a

Vähimmäissijoitus: 10.000 €

Merkintäpalkkio: Merkinnästä voidaan periä merkintäpalkkio

Joukkovelkakirjalainasta omassa salkussa 1 740 000,00 0,00 1 740 000,00 0,00
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25. Muut velat

Ostovelat   101 402,77 455 706,27 44 688,99 76 150,12
Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 34 722,95 54 522,16
Muut velat   2 253 937,60 3 213 878,86 1 035 607,97 1 680 277,38
Yhteensä 2 355 340,37 3 669 585,13 1 115 019,91 1 810 949,66

26. Siirtovelat ja saadut ennakot

Korkovelka 75 108,88 38 729,16 75 108,88 38 729,16
Verovelka 0,00 10 772,52 0,00 0,00
Konsernisiirtovelat 0,00 0,00 1 183 563,44 1 482 537,36
Muut siirtovelat 236 325,38 516 336,13 130 366,50 94 437,18
Yhteensä 311 434,26 565 837,81 1 389 038,82 1 615 703,70

27. Velat,joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

 Hybridilaina, pitkäaikaiset 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00

28. Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma
Konserni Maturiteetti Emo Maturiteetti

Saamiset luottolaitoksilta 896 237,98 alle 3 kk 710 355,33 alle 3 kk

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 alle 3 kk 0,00 alle 3 kk

Saamistodistukset 21 100,00 3-12 kk 21 100,00 3-12 kk

Velat luottolaitoksille 0,00 1-5 vuotta 0,00 1-5 vuotta

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille   3 966 000,00 1-5 vuotta   3 966 000,00 1-5 vuotta

29. Rahoitusvarojen ja - velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot sekä käypien arvojen hierarkia
Konserni Emo

Hankintahinta Käypä arvo Hankintahinta Käypä arvo

Rahoitusvarat

Saamiset luottolaitoksilta 896 237,98 896 237,98 710 355,33 710 355,33
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamistodistukset 21 100,00 21 100,00 21 100,00 21 100,00
Osakkeet ja osuudet 9 218 156,52 6 956 048,34 6 990 073,59 5 747 219,84
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin

kuuluvissa yrityksissä 0,00 0,00 8 624 953,96 4 264 545,96
Rahoitusvelat

Velat luottolaitoksille 0,00 0,00
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 966 000,00 3 966 000,00 3 966 000,00 3 966 000,00

Konserni

Taseessa käypään arvoon arvostetut Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

rahoitusinstrumentit

Saamistodistukset 0,00 21 100,00 0,00 21 100,00
Osakkeet ja osuudet 0,00 2 977 938,24 5 152 504,15 8 130 442,39
Yhteensä 0,00 2 999 038,24 5 152 504,15 8 151 542,39
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30. Tietoja yhtiön osakkeista

Yhtiöllä on yksi osakesarja

Osakkeiden lukumäärä 1.1.2020: 20 054 317

Osakkeiden lukumäärä 31.12.2020: 20 054 317

Muutos tilikaudella: 0

Konserni Emo
31. Oman pääoman erät 2020 2019 2020 2019

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Sidottu pääoma yhteensä 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Konserni Emo
2020 2019 2020 2019

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 17 053 958,37 11 892 958,37 17 053 958,37 11 892 958,37
Lisäykset 0,00 5 161 000,00 0,00 5 161 000,00
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 17 053 958,37 17 053 958,37 17 053 958,37 17 053 958,37

Voittovarat

Edellisten tilikausien tulos -11 931 952,39 -1 127 167,05 -5 802 235,74 -198 728,84
Emoyrityksen osakkeiden myynti 77 066,67 1 417 637,20 0,00 0,00
Emoyrityksen osakkeiden osto -77 710,54 -1 413 508,98 0,00 0,00
Korjaus edellisiin tilikausiin -122 959,25 0,00 0,00 0,00
Osingonjako 0,00 0,00 0,00 0,00
Muuntoerot 1 391,68 -2 403,61
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa -12 054 163,83 -1 125 442,44 -5 802 235,74 -198 728,84

Tilikauden tulos -1 949 226,17 -10 806 509,95 -5 746 956,45 -5 603 506,90

Vähemmistön osuus 0,00 0,00 0,00 0,00

Vapaa pääoma yhteensä 3 050 568,37 5 122 005,98 5 504 766,18 11 251 722,63

Oma pääoma yhteensä 3 130 568,37 5 202 005,98 5 584 766,18 11 331 722,63

Voitonjakokelpoiset varat 3 050 568,37 5 122 005,98 5 504 766,18 11 251 722,63
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Muut liitetiedot 

32. Suurimmat osakkeenomistajat ja osakkuuden jakautuminen

Tiedot perustuvat 31.12.2020 omistajaluettelo/osakasluetteloon

Nimi Sektori %

Mininvest Oy Yksityiset kotimaiset yritykset 31,78

Jaakko Soini Kotitaloudet 6,23

Finactu Oy Yksityiset kotimaiset yritykset 6,02

Pennin Hevonen Oy Yksityiset kotimaiset yritykset 5,20

Oy Anti-Invest Ab Yksityiset kotimaiset yritykset 3,93

Sinvest Oy Yksityiset kotimaiset yritykset 3,54

Vakuuksia, vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
  

Eläkevastuut 
  

Henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on järjestetty vakuutuksella.

Konserni Konserni Emo Emo
Muut vastuut 2020 2019 2020 2019

Vuokravakuudet ja -vastuut 124 987,25 413 716,83 110 510,00 333 323,24

  Vuokravakuudet 65 926,70 84 492,87 57 717,50 64 541,57

  Vuokravastuut

    Alle 5 vuotta 59 060,55 329 223,96 52 792,50 268 781,67

    Yli 5 vuotta 0,00 0,00 0,00 0,00

  Leasingvastuut 56 244,44 10 810,70 49 681,44 10 810,70

  Pantit ja takaukset 788 040,00 1 550 070,00 0,00 0,00

  Muut vastuut* 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 969 271,69 1 974 597,53 160 191,44 344 133,94

Privanet Securities Oy:llä on 75.000 euron määräinen yrityskiinnitys, joka on vapaana ja yhtiön hallussa.

Välityssaamiset ja -velat

Taloudelliset vastuut, asiakasvarat 228 920,48 336 293,20 0,00 0,00
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Tiedot yhdistelemättömästä osakkuusyhtiöstä konsernitilinpäätöksessä  
        
         
Nimi     Privanet Norge AS (Kotipaikka: Bergen) 
Omistusosuus    50,0 % (Privanet Securities Oy)  
Tilikauden voitto/ tappio  n.a.    
Oma pääoma 31.12.2020   n.a.  
    

Henkilöstöä ja johtoa koskevat 
liitetiedot

Konserni Konserni Emo Emo

Henkilöstö 2020 2019 2020 2019

Konsernin palveluksessa tilikautena keskimäärin ollut henkilöstö

Tilikauden aikana

  Kokoaikainen 19 32 10 15

  Osa-aikainen 2 0 0 0

Yhteensä 21 32 10 15

Muutos edellisestä vuodesta

Kokoaikainen -13 -23 -5 -3

Osa-aikainen 2 -4 0 -2

Yhteensä -11 -27 -5 -5

Konserni Konserni Emo Emo

Johdon palkat ja palkkiot 2020 2019 2020 2019

Toimitusjohtajat 167 020,00 559 908,69 155 020,00 210 763,96

Hallituksen jäsenet 96 300,00 99 600,00 94 500,00 81 000,00

Johdon eläketurva on järjestetty lakisääteisellä vakuutuksella.

Konserni Konserni Emo Emo
2020 2019 2020 2019

Tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastuksesta 111 786,00 100 546,60 72 527,60 60 455,60

Veroneuvonnasta 0,00 744,00 0,00 744,00

Muista palveluista 10 589,60 10 602,00 10 589,60 10 602,00

Yhteensä 122 375,60 111 892,60 83 117,20 71 801,60

Omistukset muissa yhtiöissä

Nimi Kotipaikka Osakkeita Omistusosuus, 
konserni

Omistusosuus, 
emo

PCM Holding Oy Helsinki 1 080 068 100 % 100 %

Privanet Securities Oy Helsinki 951 906 100 % 100 %

Before Holding Oy Helsinki 13 388 49,63 % 49,63 %

Crowhow Oy Helsinki 250 000 100 % 100 %

Noweco Partners Oy Helsinki 46 500 100 % 100 %
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Lähipiiritapahtumat 

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat konserni- ja osakkuusyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, 
toimitusjohtaja sekä henkilöt, jotka käyttävät Yhtiössä määräysvaltaa tai huomattavaa 
vaikutusvaltaa. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat myös edellä mainittujen henkilöiden 
perheenjäsenet sekä sellaiset yritykset, joissa edellä mainituilla henkilöillä on 
määräysvalta joko yksin tai yhdessä taikka joissa heillä on huomattava vaikutusvalta. 
Yhtiön lähipiiriin on määritelty myös kuuluvaksi Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja 
tämän läheiset perheenjäsenet. 

Yhtiö on hankkinut tilikauden aikana markkinointipalveluita Primaq Group Oy:ltä, joka on 
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion määräysvaltayhteisö, 27 060 eurolla, sekä 
juridisia palveluita Asianajotoimisto Trust Oy:ltä, joka on Yhtiön hallituksen jäsen Mika 
Lehtimäen vaikutusvaltayhteisö, 100 657 eurolla. Lisäksi Yhtiö on hankkinut IT-hankkeita 
koskevia alihankintapalveluita 3D Group Oy:ltä ja SRC Group Oy:ltä, jotka ovat 
konserniyhtiö Crowhow Oy:n hallituksen jäsenten Lauri Koutaniemen ja Svante 
Rouhiaisen määräysvaltayhteisöt, yhteensä 251 256 eurolla. 

Privanet Securities Oy on vastaanottanut Siltaraha Oy:ltä, josta konserniyhtiöt omistivat 
tilikauden lopussa yhteensä 40,21 %, velkakirjojen markkinointia koskevia 
konsultointipalkkioita 6 900 euron edestä. Lisäksi Privanet Securities Oy on toteuttanut 
lähipiiriin kuuluvien tahojen (pl. saman konsernin yhtiöt) rahoitusvälineitä koskevia osto- 
ja myyntitoimeksiantoja yhteensä 13 005 373 euron edestä ja vastaanottanut niistä 
välityspalkkioita yhteensä 240 702 euroa. Toimeksiannoista 5 411 650 euroa on koskenut 
Yhtiön omia joukkovelkakirjoja, joita on ostettu ja myyty Mininvest Oy:n ja Before Holding 
Oy:n toimesta. Lisäksi Mininvest Oy, joka on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kim Wiion 
määräysvaltayhteisö, on tehnyt Yhtiöön kahden miljoonan euron T2-lainasijoituksen, 
jonka ehtoja on tarkemmin käsitelty jäljempänä vakavaraisuutta koskevissa liitetiedoissa. 

Konserniyhtiöiden taseeseen sisältyi katsauskauden lopussa 7 483,40 euron edestä 
ostovelkoja lähipiiriyhtiöille sekä 56 986,30 euron edestä maksamattomia velkakirjan 
korkoja. Siirtosaamisia lähipiiriyhtiöiltä ei ollut. Privanet Securities Oy luopui tilikauden 
aikana omistusosuudestaan FundedByMe Finland Oy:ssä, jolta olleet maksamattomat 
saamiset kirjattiin alas. Konsernilla ei ollut muita kuin edellä mainitut lähipiiritapahtumat 
katsauskauden aikana. Konserniyhtiöiden lähipiiriliiketoimet on toteutettu 
markkinaehtoisin hinnoin.  
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Privanet Group Oyj:n vakavaraisuutta koskevat liitetiedot (Pilari III) 

Ydinpääoma (CET1): Pääomainstrumentit ja rahastot 31.12.2020

Asetuksen (EU) N:o 
575/2013 artikla, 
johon viitataan

1 Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot 80 000 26 (1), 27, 28, 29

2 Kertyneet voittovarat -1 949 226 26 (1) (c)

3 Kertyneet muun laajan tuloksen erät (ja muut 
rahastot, kattaa myös realisoitumattomat voitot ja 
tappiot sovellettavien tilinpäätösstandardien nojalla)

17 055 350 26 (1)

5a Riippumattoman tahon tarkastamat kesken tilikauden 
kertyneet voitot, joista on vähennetty kaikki 
ennakoitavissa olevat kulut ja osingot

-12 055 181 26 (2)

6 Ydinpääoma (CET1) ennen lakisääteisiä oikaisuja: 3 130 943

Ydinpääoma (CET1): lakisääteiset oikaisut

8 Aineettomat hyödykkeet (joista on vähennetty niihin 
liittyvät verovelat) (negatiivinen määrä)

-1 823 666 36 (1) (b), 37

10 Tulevista veronalaista voitoista riippuvat laskennalliset 
verosaamiset, lukuun ottamatta niitä, jotka syntyvät 
väliaikaisten erojen seurauksena, (joista on 
vähennetty niihin liittyvät verovelat, jos 38 artiklan 3 
kohdan ehdot täyttyvät) (negatiivinen määrä).

36 (1) (c), 38

28 Ydinpääomaan (CET1) tehtävät lakisääteiset oikaisut 
yht.

-1 823 666

29 Ydinpääoma (CET1) 1 307 277

Ensisijainen lisäpääoma (AT1): instrumentit

36 Ensisijainen lisäpääoma (AT1) ennen lakisääteisiä 
oikaisuja:

0

Ensisijainen lisäpääoma (AT1): lakisääteiset oikaisut

43 Ensisijaiseen  lisäpääomaan (AT1) tehtävät 
lakisääteiset oikaisut yhteensä

0

44 Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 0

45 Ensisijainen pääoma (T1=CET1+AT1) 1 307 277

Toissijainen pääoma (T2): instrumentit ja varaukset

46 Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot 2 000 000 62, 63

51 Toissijainen pääoma (T2) ennen lakisääteisiä oikaisuja 0
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Toissijainen pääoma (T2): lakisääteiset oikaisut

57 Toissijaiseen pääomaan (T2) tehtävät lakisääteiset 
oikaisut yhteensä

0

58 Toissijainen pääoma (T2) 2 000 000

59 Pääoma yhteensä (T1 + T2 =  TC) 3 307 277

60 Riskipainotetut varat yhteensä 17 369 107

Vakavaraisuussuhteet ja puskurit

61 Ydinpääoma (CET1) (prosenttiosuutena kokonaisriskin 
määrästä)

7,53 % 92 (2) (a)

62 Ensisijainen pääoma (T1) (prosenttiosuutena 
kokonaisriskin määrästä)

7,53 % 92 (2) (b)

63 Kokonaispääoma (prosenttiosuutena kokonaisriskin 
määrästä)

19,04 % 92 (2) (c)

Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli (1 000€)
Ydinpääoma (CET1) 
Osakepääoman sarja A

1 Liikkeeseenlaskija Privanet Group Oyj

2 Yksilöllinen tunniste (ISIN) ISIN: FI4000153515

3 Instrumenttiin sovellettava lainsäädäntö Suomen laki

Sääntely

4 Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkaudella Ydinpääoma (CET1)

5 Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkauden jälkeen Ydinpääoma (CET1)

6 Käytettävissä yksittäisen yrityksen tasolla tai konsolidoinnin 
perusteella / alakonsolidointiryhmän tasolla / yksittäisen 
yrityksen tasolla ja konsolidoinnin perusteella / 
alakonsolidointiryhmän tasolla

Yksittäinen yritys ja 
konsolidoinnin perusteella

7 Instrumentin laji (kukin oikeudenkäyttöalue määrittelee lajit) Osakepääoma, kuten 
määritetty EU asetuksen 
numero 575/2013 artiklassa 28, 
Osakeyhtiölaki, osa 1, luku 3, 
kohta 1

8 Lakisääteiseen pääomaan kirjattu määrä 80

9 Instrumentin nimellinen määrä N/A

9a Liikkeeseenlaskuhinta N/A

9b Lunastushinta N/A

10 Kirjanpidollinen luokittelu Osakkeenomistajien osuudet

11 Alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä N/A

12 Eräpäivätön vai päivätty Eräpäivätön

13 Alkuperäinen maturiteetti Ei maturiteettia
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14 Liikkeeseenlaskijan toteuttama takaisinlunastus edellyttää 
valvontaviranomaisen ennakkohyväksyntää

Ei

15 Mahdollinen takaisinlunastuspäivä, ehdolliset 
takaisinlunastuspäivät ja lunastusmäärä

N/A

16 Mahdolliset myöhemmät takaisinlunastuspäivät N/A

Kupongit/osingot

17 Kiinteä tai vaihtuva osinko/kuponki Vaihtuva

18 Kupongin korko ja siihen liittyvät indeksit N/A

19 Dividend stopper -lausekkeen olemassaolo Ei

20a Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai 
pakollinen (ajoituksen osalta)

Täysin harkinnan varainen

20b Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai 
pakollinen (määrän osalta)

Täysin harkinnan varainen

21 Step-up-ehdon tai muun lunastuskannustimen olemassaolo Ei

22 Ei-kumulatiivinen tai kumulatiivinen Ei-kumulatiivinen

23 Vaihdettava tai sidottu Sidottu

24 Jos instrumentti on vaihdettava, mitkä tekijät vaikuttavat 
vaihtoon?

N/A

25 Jos instrumentti on vaihdettava, onko se vaihdettava 
kokonaisuudessaan vai osittain?

N/A

26 Jos instrumentti on vaihdettava, mikä on vaihtokurssi? N/A

27 Jos instrumentti on vaihdettava, onko vaihto pakollinen vai 
valinnainen?

N/A

28 Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkälaiseen 
instrumenttiin se voidaan vaihtaa?

N/A

29 Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkä 
liikkeeseenlaskijan instrumenttiin se voidaan vaihtaa?

N/A

30 Kirjanpitoarvon alentamisen ominaisuudet Ei

31 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, mitkä tekijät 
laukaisevat sen?

N/A

32 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, tehdäänkö se 
kokonaan vai osittain?

N/A

33 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, onko se 
pysyvää vai väliaikaista?

N/A

34 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on väliaikaista, kuvaile 
kirjanpitoarvon korotuksen mekanismi

N/A

35 Hierarkkinen asema selvitystilassa (tarkenna instrumenttilaji, 
joka on välittömästi etuoikeudeltaan parempi)

Kaikkien vieraan pääoman 
vaateitten jälkeen

36 Vaatimustenvastaiset ominaisuudet Ei

37 Tarkenna mahdolliset vaatimustenvastaiset ominaisuudet N/A
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Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli (1 000€)

Toissijainen pääoma (T2) 
18.9.2020 allekirjoitetulla 
sopimuksella annettu laina

1 Liikkeeseenlaskija Privanet Group Oyj

2 Yksilöllinen tunniste (ISIN) N/A

3 Instrumenttiin sovellettava lainsäädäntö Suomen laki

Sääntely

4 Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkaudella Toissijainen pääoma (T2)

5 Vakavaraisuusasetuksen säännöt siirtymäkauden jälkeen Toissijainen pääoma (T2)

6 Käytettävissä yksittäisen yrityksen tasolla tai konsolidoinnin 
perusteella / alakonsolidointiryhmän tasolla / yksittäisen 
yrityksen tasolla ja konsolidoinnin perusteella / 
alakonsolidointiryhmän tasolla

Yksittäinen yritys ja 
konsolidoinnin perusteella

7 Instrumentin laji (kukin oikeudenkäyttöalue määrittelee lajit) T2, kuten määritelty EU-
asetuksen numero 575/2013 
artiklassa 63, sekä Suomen 
osakeyhtiölain mukainen

8 Lakisääteiseen pääomaan kirjattu määrä 2 000

9 Instrumentin nimellinen määrä 2 000

9a Liikkeeseenlaskuhinta N/A

9b Lunastushinta N/A

10 Kirjanpidollinen luokittelu Vastuu jaksotettu hankintameno

11 Alkuperäinen liikkeeseenlaskupäivä 18.9.2020

12 Eräpäivätön vai päivätty Päivätty

13 Alkuperäinen maturiteetti 30.9.2025

14 Liikkeeseenlaskijan toteuttama takaisinlunastus edellyttää 
valvontaviranomaisen ennakkohyväksyntää

Kyllä

15 Mahdollinen takaisinlunastuspäivä, ehdolliset 
takaisinlunastuspäivät ja lunastusmäärä

N/A

16 Mahdolliset myöhemmät takaisinlunastuspäivät N/A

Kupongit/osingot

17 Kiinteä tai vaihtuva osinko/kuponki Kiinteä

18 Kupongin korko ja siihen liittyvät indeksit 10 %

19 Dividend stopper -lausekkeen olemassaolo Ei

20a Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai 
pakollinen (ajoituksen osalta)

Pakollinen

20b Täysin harkinnanvarainen, osittain harkinnanvarainen tai 
pakollinen (määrän osalta)

Pakollinen

21 Step-up-ehdon tai muun lunastuskannustimen olemassaolo Ei

22 Ei-kumulatiivinen tai kumulatiivinen Ei-kumulatiivinen

23 Vaihdettava tai sidottu Sidottu
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24 Jos instrumentti on vaihdettava, mitkä tekijät vaikuttavat 
vaihtoon?

N/A

25 Jos instrumentti on vaihdettava, onko se vaihdettava 
kokonaisuudessaan vai osittain?

N/A

26 Jos instrumentti on vaihdettava, mikä on vaihtokurssi? N/A

27 Jos instrumentti on vaihdettava, onko vaihto pakollinen vai 
valinnainen?

N/A

28 Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkälaiseen 
instrumenttiin se voidaan vaihtaa?

N/A

29 Jos instrumentti on vaihdettava, tarkenna, minkä 
liikkeeseenlaskijan instrumenttiin se voidaan vaihtaa?

N/A

30 Kirjanpitoarvon alentamisen ominaisuudet Ei

31 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, mitkä tekijät 
laukaisevat sen?

N/A

32 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, tehdäänkö 
se kokonaan vai osittain?

N/A

33 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on mahdollista, onko se 
pysyvää vai väliaikaista?

N/A

34 Jos kirjanpitoarvon alentaminen on väliaikaista, kuvaile 
kirjanpitoarvon korotuksen mekanismi

N/A

35 Hierarkkinen asema selvitystilassa (tarkenna instrumenttilaji, 
joka on välittömästi etuoikeudeltaan parempi)

Muiden vieraan pääoman 
vaateitten jälkeen, ennen muita 
CET1-, AT1- ja T2-instrumentteja

36 Vaatimustenvastaiset ominaisuudet Ei

37 Tarkenna mahdolliset vaatimustenvastaiset ominaisuudet N/A
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Käytetyt kirjanpitokirjat 
  
  
 Päiväkirja, tietokoneluettelona 

 Pääkirja, tietokoneluettelona 

 Tasekirja, sidottuna 

 Tase-erittelyt 
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset 
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Tilintarkastuskertomus
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