
Fondia Oyj -konserni: Puolivuosikatsaus 1.1. -30.6.2017 (Tilintarkastamaton) 

 

FONDIAN KEHITYS JATKUI VAHVANA: LIIKEVAIHTO KASVOI 17 % 
JA VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO KASVOI 22 % 
 
 
Tammi-kesäkuun 2017 yhteenveto (suluissa vertailukausi 1.1.2016 – 30.6.2016) 
 

• Liikevaihto oli 8,84 miljoonaa euroa (7,55), kasvua +17,1 %. 
 

• Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 21,8 % 1,39 miljoonaan euroon (1,14). 
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 15,8 %.  

• Vertailukelpoinen kauden tulos oli 1,08 miljoonaa euroa (0,88), kasvua 22,8 %. 
 

• Yhtiö listautui Nasdaq First North -listalle 4.4.2017. Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset 
kulut olivat 0,57 miljoonaa euroa. 

 
• Liikevoitto (EBIT) oli 1,15 miljoonaa euroa (1,14), muutos +0,2%. Liikevoittomarginaali oli 12,9 

% (15,1).  
• Kauden tulos oli 0,62 miljoonaa euroa (0,88), muutos -29,5 %.  
• Jatkuvan kk-laskutuksen osuus liikevaihdosta oli 43 % (42). 

 
 

 

Avainluvut 
 

Fondia Oyj konserni 1-6/2017 1-6/2016 Muutos, % 2016 
     

Liikevaihto, 1 000 euroa 8 840 7 545 17,1 14 854 
Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 1 145 1 142 0,2 2 000 

% liikevaihdosta 12,95 15,14  13,47 

Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 622 883 -29,5 1 516 

% liikevaihdosta 7,04 11,70  10,21 

Nettovelkaantumisaste % -98,72 -106,91  -114,54 

Omavaraisuusaste % 63,46 43,60  46,91 

Oman pääoman tuotto (ROE) % 14,39 39,57  59,49 
Henkilöstön lukumäärä 115 105  105 
keskimäärin kauden aikana     

Taseen loppusumma, 1 000 euroa 9 029 5 263  6 238 
Osakekohtainen nettotulos, euroa 0,17 0,25  0,43 

 
 

Toimitusjohtaja Salla Vainio: Fondialla erittäin positiivinen alkuvuosi 
 
”Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2017 jatkoimme kannattavaa kasvuamme. Liikevaihto kasvoi 

ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 17,1 % 8 840 tuhanteen euroon (7 545). Jatkuvan 

kuukausilaskutteisen LDaaS (Legal Department as a Service) -liiketoiminnan liikevaihto oli 43% koko 

liikevaihdosta (42). Yhtiön liikevoittomarginaali ilman listautumisesta aiheutuneita kertaeriä oli 15,8 % 

(15,1). Suurin liikevaihdon kasvuun vaikuttava tekijä oli asiakkaiden määrän lisääntyminen ja 

asiakkuuksien koon kasvu. Olemme samalla pystyneet tehostamaan palveluprosessiamme, joka on 

vaikuttanut positiivisesti tuloksen kehitykseen. 



 
LDaaS -palvelun digitaalinen palvelualusta (MyFondia) juristien ja asiakkaiden yhteistyöhön lanseerattiin 
asiakaskäyttöön vuoden vaihteessa ja se on otettu myönteisesti vastaan. Asiakkaat ovat pitäneet 
palvelua helppokäyttöisenä ja selkeänä. 
 

Fondian kasvun keskeisenä edellytyksenä on asiantuntevan henkilöstön määrän kasvattaminen, missä 
edetään hyvin. Puolivuotiskauden lopussa Fondialla on 82 (74) lakimiestä ja uusia työsopimuksia on 
solmittu alkamaan loppuvuoden aikana. 
 

Strategiamme mukaisesti olemme myös jatkaneet kansainvälisen liiketoiminnan ja siihen liittyvien 
laajentumismahdollisuuksien kehittämistä. Tämä on keskeisesti yhteydessä palvelumalliemme ja 
MyFondia-alustan jatkokehittämiseen, jotka ovat keihäänkärkinä laajentumisessamme sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti. 
 

Kuluneena puolivuotiskautena Fondian merkittävin tapahtuma oli yhtiön listautuminen Nasdaq Helsinki 
First North -markkinapaikalle. Kaupankäynti Fondian osakkeilla alkoi 4.4.2017. Osakemerkintä ylitti 
reilusti odotukset ja listautumisanti merkittiin 10,8-kertaisesti, yleisöanti peräti 13,4-kertaisesti. 
Listautumisessa Fondia sai noin 5 200 uutta omistajaa.” 
 
 
 

Lakipalveluiden markkina 
 

Yhtiöesitteessä 16.3.2017 on kuvattu lakipalveluiden markkinaa seuraavasti: 
 

Yritysjuridiikan markkina koostuu kahdesta osasta: Yritysten omista työsuhteessa olevista juristeista sekä 

asianajotoimistoista ja muista lakipalveluja tuottavista yrityksistä. Suomessa oli vuonna 2015 noin 6 500 

työsuhteista lakimiestä ja lakipalvelumarkkinan koko samaan aikaan oli hieman vajaa 830 miljoonaa euroa. 
 

Yritysten lakipalvelujen markkinan joitakin keskeisiä kasvuajureita ovat: 
 

• Kansainvälisten sopimusten ja erityisesti EU-sääntelyn lisääntyminen 
 

• Ilman omaa lakimiestä tai rajallisin juridisin resurssein toimivien PK-yritysten kasvava tarve 
oikeudelliselle neuvonnalle  

• Ulkoistamistrendin mukanaan tuoma mahdollisuus tarjota asiakkaille lakiosastoa palveluna 
 

• Kaikilla toimialoilla kasvava digitalisaatio, joka tuottaa uusia tarpeita lainsäädännölle ja 
lakien soveltamiselle (esimerkiksi tieto- tai yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset) 

 

Markkinoiden kasvun lisäksi yhä useammat lakipalveluita ostavat yritykset tarkastelevat 
kriittisesti ostamiaan palveluita ja pyrkivät löytämään uusia toimintatapoja ja -malleja juridisten 
tarpeidensa täyttämiseksi. 
 

Lakipalveluita ostavat henkilöt vaativat palveluita tarjoavilta yrityksiltä ja näiden asiantuntijoilta 
kasvavassa määrin: 
 

• Laaja-alaista, juridiikan rajat ylittävää liiketoiminnan asiantuntemusta sekä 
monitahoisia lähestymis- ja ratkaisutapoja 

 
• Digitalisaation ja uusien teknologioiden tuntemusta sekä käyttöönottoa 

lakipalveluiden tuotannossa 
 

• Proaktiivista neuvontaa, varsinkin kasvavien lakisääteisten velvoitteiden tunnistamiseksi ja 
niihin vastaamiseksi 

 
• Läpinäkyvää, arvopohjaista hinnoittelua, joka nojaa tuntiveloituksen sijaan tehdyn 

työn sisältöön ja lisäarvoon 



Fondian strategia 
 

Yrityksen sisäisen juristin tai lakiosaston keskeinen etu on yrityksen liiketoiminnan läheinen tuntemus ja 

kyky siten myös johtaa ja ennakoida lakiasioiden hoitoa liiketoiminnan tehokkaaksi tueksi. Toisaalta 
ulkoisella palveluntuottajalla, erityisesti isoimmilla lakitoimistoilla, on edustettuna kattavasti eri juridiikan 

alueiden erikoisosaaminen. Fondian strategiana on tuottaa asiakashyötyä yhdistämällä sisäisen 

lakiosaston ja toisaalta ulkoa ostetun lakipalvelun hyödyt asiakkaiden rakastamaksi palvelukonseptiksi. 
 

Fondian strategian keskeisenä kulmakivenä on jatkuvan palvelun liiketoimintamalli, jolla 

asiakasyrityksen tarvitsemat päivittäiset liikejuridiikan tarpeet kattava lakiosasto voidaan tuottaa 

yrityksille palveluna. Tämän LDaaS (Legal Department as a Service) -palvelun rinnalla sekä 

lakiosastoasiakkaille että muille asiakkaille tuotetaan yksittäisiä toimeksiantopalveluja ja 

projektipalveluja (kuten yritysjärjestelyt ja riidanratkaisu), mikä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden 

hankkia kaikki liikejuridiikan palvelut tehokkaasti yhdeltä palveluntarjoajalta. 
 

Fondian strategiaa tukee myös MyFondia-alusta, joka on Fondian kehittämä digitaalinen työskentely-ympäristö 

sekä Fondian juristien keskinäiseen että asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kommunikointiin. 

MyFondia on lanseerattu asiakaskäyttöön vuodenvaihteessa 2016/2017. MyFondiaa kehitetään jatkuvasti ja 

tavoitteena on, että asiakas voi nähdä palvelukokonaisuuden, toteutetut ja vireillä olevat toimeksiannot ja 

hankkeet, kommunikoida helposti asiantuntijatiimin kanssa, hyväksyä toimenpiteet ja suoritteet sekä hallita 

lakipalveluresurssien käyttöä dynaamisen lakipalvelusuunnitelman avulla. 
 

Fondia haluaa olla liikejuridiikan alan paras työpaikka. 
 
 

 

Taloudellinen kehitys 
 

Konsernin liikevaihto oli 1.1.2017 – 30.6.2017 8 840 tuhatta euroa (7 545). Liikevaihto kasvoi 17,1 % 
verrattuna vuoden 2016 vastaavaan aikaan. Suurin liikevaihtoon vaikuttava tekijä oli asiakkuuksien 
määrän ja volyymin lisääntyminen. Olemme samalla pystyneet tehostamaan palveluprosessiamme, joka 
on vaikuttanut positiivisesti tuloksen kehitykseen. 
 

Konsernin liikevoitto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1 145 tuhatta euroa (1 142). Liikevoitto kasvoi 

0,23% verrattuna 2016 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Liikevoittoa rasittivat First North -listautumisesta 

johtuvat kertaluonteiset henkilöstö- ja muihin kuluihin kirjatut kulut 247 tuhatta euroa. Ilman 

kertaluonteisia kuluja liikevoitto olisi ollut 1 392 tuhatta euroa eli +21,83% verrattuna vuoden 2016 

ensimmäiseen vuosipuoliskoon. 
 

Tilikauden tulos oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 622 tuhatta euroa (883). Tilikauden tulosta rasittivat 
First North -listautumiseen kirjatut kulut 570 tuhatta euroa. Kertaluonteisista listauskuluista 324 tuhatta 
euroa on kirjattu rahoituskuluihin ja 247 tuhatta euroa henkilöstö- ja muihin kuluihin. Ilman 
kertaluonteisia kuluja tilikauden tulos olisi ollut 1 085 tuhatta euroa. 
 

Konsernin taseen loppusumma oli 30.6.2017 9 029 tuhatta euroa (5 263). Taseen likvidit varat 
kasvoivat oleellisesti listauksen myötä. Rahoitusasema vahvistui mahdollistaen tulevaisuuden kasvu-ja 
kehityssuunnitelmat. 



Henkilöstö, johto ja hallinto 
 

Konsernin palveluksessa oli 30.6.2017 118 henkilöä, joista 82 oli juristia (2016 lopussa 111 henkilöä). 
 

Fondia panostaa edelleen yksilölliseen yrityskulttuuriin ja arvoihin. Näin yhtiö pystyy myös 
jatkossa houkuttelemaan riveihinsä kokeneita liikejuridiikan ja eri toimialojen asiantuntijoita. 
 

Fondia -konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Salla Vainio, tiiminvetäjät Erkki Hyvärinen, 
Pirjo Valtanen, Petri Ruisaho, Mårten Janson, Bradley Mitchell, talousjohtaja Kirsi Untala, kaupallinen 
johtaja Marianne Saarikko Janson ja Ruotsin yhtiön toimitusjohtaja Niclas Gottlieb. 
 

Yhtiön hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtaja Juha Sarsama, hallituksen varapuheenjohtaja 
Tuomo Lähdesmäki ja jäsenet Marianne Saarikko Janson, Johan Hammarén ja Joséphine Mickwitz. 
 
 
 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
 

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma 
 

Yhtiön osakemäärä oli 30.6.2017 3 904 536 osaketta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
keskimääräinen lukumäärä 1.1. – 30.6.2017 oli 3 710 613 osaketta (1.1. – 30.6.2016 3 532 794 osaketta). 
Yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2017 lopussa 100 000 euroa. 
 

Fondia laski katsauskaudella First North -listautumisannissa liikkeeseen varsinaisen yhtiökokouksen 
 
16.2.2017 antaman valtuutuksen nojalla 390 000 uutta osaketta. Muilta osin osakkeiden ja oman pääoman 
muutoksista on kerrottu listautumisen yhteydessä laaditussa yhtiöesitteessä (16.3.2017). 
 

Katsauskauden päättyessä Fondia ei omistanut omia osakkeita. 
 

Kaupankäynti osakkeella 
 

Katsauskaudella Fondia listautui Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. 
Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä noin 2,9 miljoonan euron bruttovarat. Kaupankäynti yhtiön 
osakkeilla käynnistyi 4.4.2017. 
 

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.6.2017 oli 10,14 
euroa. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 9,2 euroa ja ylin 11 euroa. Fondia Oyj:n 
markkina arvo katsauskauden lopussa oli 39,59 milj. euroa. 
 

Hallituksen valtuutukset 
 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.2.2017 hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisälsi 

myös oikeuden antaa optio-oikeuksia sekä muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 

oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia 

osakkeita. Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 600 000 

kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 

enintään 30.6.2018 asti. Yhtiön hallitus päätti 16.3.2017 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla 

laskea liikkeeseen 390 000 uutta osaketta First North -listautumisannissa. Lisäksi hallitus päätti 16.3.2017 

yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla myöntää 18 750 optio-oikeutta ja 27.4.2017 hallitus päätti 

yhteensä 18.750 optio-oikeuden myöntämisestä Fondia Oyj -konsernin henkilöstölle. 



 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on 
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 asti. 
Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella. 
 

Osakkeenomistajat 
 

Yhtiöllä oli 30.6.2017 4 122 omistajaa. 
 
 
 

Ylimääräinen yhtiökokous 20.1.2017 
 

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.1.2017. Yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat 

päätökset: päätettiin valtuuttaa hallitus jatkamaan selvitystyötä koskien yhtiön osakkeiden saattamisesta 

kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North -markkinapaikalle sekä tekemään ja toteuttamaan kaikki 

kaupankäynnin kohteeksi hakemista ja listautumista koskevat päätökset. Päätettiin muuttaa yhtiömuoto 

julkiseksi osakeyhtiöksi; päätettiin liittää osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja valtuuttaa yhtiön hallitus 

päättämään ilmoittautumisajasta; lisäksi päätettiin valita yhtiön hallitukseen uusina jäseninä Juha 

Sarsama ja Tuomo Lähdesmäki. 
 
 
 

Varsinainen yhtiökokous 16.2.2017 
 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 16.2.2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 
2016 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016. 
 

Päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa yhteensä 749 767,67 euroa eli 0,64 euroa 
osakkeelta. 
 

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 5 jäsentä ja valita hallituksen jäseniksi kaikki 
nykyiset varsinaiset hallituksen jäsenet: Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Johan Hammarén, Joséphine 
Mickwitz ja Marianne Saarikko Janson. 
 

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan 
KHT Peter Åhman. 
 

Päätettiin yhdistää yhtiön osakelajit siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakelaji, 
johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutenkin yhtäläiset oikeudet. 
 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä hankkimaan yhtiön omia 
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Hallitukselle annettuja valtuutuksia on kuvattu tarkemmin 
kohdassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”. 
 
 
 

Riskit ja epävarmuustekijät 
 

Maaliskuussa 2017 julkaistussa yhtiöesitteessä on käsitelty kattavasti Fondian toimintaan liittyviä riskejä. 

Yhtiön johdon mukaan nämä eivät ole yhtiöesitteen julkaisemisen jälkeen muuttuneet. Lähiajan 

epävarmuustekijät liittyvät siihen, kuinka hyvin yhtiö onnistuu rekrytoimaan, motivoimaan ja pitämään 

palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä. Lisäksi vaikka taloudelliset tavoitteet on toistaiseksi saavutettu, 

kannattavan kasvun toteutumisesta aiemmalla tasolla ei ole takeita. Yhtiön johto arvioi lisäksi, 



 
että Fondia on riippuvainen tietojärjestelmistään ja puutteet, häiriöt tai viat IT-järjestelmissä voivat 
vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan. 
 
 

 

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 
 

Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin noin 15 % ja 
liikevoittomarginaali keskimäärin noin 15 %. 
 
 

 

Puolivuosikatsauksen laadintaperiaatteet 
 

Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. 
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) 
mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt 
luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 
 
 

 

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen 
 

Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen. 
 

Taloudellinen tiedottaminen 
 

Yhtiö julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2017 15.2.2018. Tiedottamiskielemme tulee jatkossakin 
olemaan suomi, mutta tulemme tekemään osavuosikatsauksesta ja 
tilinpäätöstiedotteesta/tilinpäätöksestä käännöksen englanniksi lehdistötiedotteen muodossa. 
 
 
 

Konsernin tuloslaskelma 
 

 

1 000 euroa 1-6/2017 1-6/2016 2016 
    

Liikevaihto 8 840 7 545 14 854 

Liiketoiminnan muut tuotot 43 30 70 

Materiaalit ja palvelut -315 -232 -463 

Henkilöstökulut -5 434 -4 537 -9 140 

Poistot ja arvonalentumiset -106 -80 -165 

Liiketoiminnan muut kulut -1 882 -1 583 -3 156 
    

Liikevoitto 1 145 1 142 2 000 
Rahoitustuotot/kulut netto -328 -7 -11 

    

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja 817 1 136 1 990 
veroja    
Tuloverot -195 -253 -474 

    

Katsauskauden voitto 622 883 1 516 



 
 
 
 

 

Konsernin tase 
 

 1 000 euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

 VASTAAVAA    

 Pysyvät vastaavat    

 Aineettomat hyödykkeet    

 Kehittämismenot 0 6 0 

 Aineettomat oikeudet 1 3 2 
 Muut pitkävaikutteiset menot 151 139 179 

 Aineelliset hyödykkeet 104 103 109 

 Pysyvät vastaavat yhteensä 256 252 291 

 Vaihtuvat vastaavat    
 Pitkäaikaiset saamiset    

 Lainasaamiset 268 315 283 

 Muut saamiset 9 3 9 
 Lyhytaikaiset saamiset    

 Myyntisaamiset 2 564 2 011 2 106 

 Muut saamiset 19 34 37 
 Siirtosaamiset 211 125 110 

 Rahat ja pankkisaamiset 5 700 2 523 3 403 

 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 8 773 5 011 5 947 

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 029 5 263 6 238 

 VASTATTAVAA    
 Oma pääoma    

 Osakepääoma 100 100 100 

 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 3 234 307 307 
 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 1 750 984 984 
 Tilikauden voitto (-tappio) 622 883 1 516 

 Muuntoerot 16 18 19 

 Oma pääoma yhteensä 5 722 2 292 2 926 

 Vieras pääoma    
 Pitkäaikainen    

 Lainat rahoituslaitoksilta 0 51 0 

 Lyhytaikainen    

 Lainat rahoituslaitoksilta 51 21 51 
 Ennakkomaksut 12 4 1 

 Ostovelat 277 184 330 

 Muut velat 1 079 945 933 

 Siirtovelat 1 887 1 766 1 997 

 Vieras pääoma yhteensä 3 306 2 970 3 312 

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 029 5 263 6 238 



 
 
 
 

 

Oman pääoman muutokset 
 

  Sijoitetun     

  vapaan oman Edellisten Tilikauden   

 Osake- pääoman tilikausien voitto Muunto-  
1 000 euroa pääoma rahasto voitto (tappio) (tappio) erot Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2017 100 307 2 499 0 19 2 926 

Listautumisanti  2 927    2 927 

Osingonjako   -750   -750 

Tilikauden voitto/tappio    622  622 

Muuntoeron muutos     -3 -3 

Oma pääoma 30.6.2017 100 3 234 1 750 622 16 5 722 

Oma pääoma 1.1.2016 100 307 1 746 0 17 2 171 

Osingonjako   -733   -733 

Omien osakkeiden hankinta   -30   -30 

Tilikauden voitto/tappio    883  883 

Muuntoeron muutos     1 1 

Oma pääoma 30.6.2016 100 307 984 883 18 2 292 

Oma pääoma 1.1.2016 100 307 1 746 0 17 2 171 

Osingonjako   -733   -733 

Omien osakkeiden hankinta   -30   -30 

Tilikauden voitto/tappio    1 516  1 516 

Muuntoeron muutos     2 2 

Oma pääoma 31.12.2016 100 307 984 1 516 19 2 926 



 
 
 
 

 

Konsernin rahavirtalaskelma 
 

1 000 euroa 1-6/2017 1-6/2016 2016 
    

Liiketoiminnan rahavirta    

Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä 817 1 136 1 990 

Suunnitelman mukaiset poistot 106 80 165 

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -6 -4 -4 

Rahoitustuotot ja -kulut 328 7 11 
    

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 245 1 218 2 162 

Käyttöpääoman muutos:    

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -542 -321 -404 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 102 -3 397 
    

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 805 894 2 154 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -328 -5 -11 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 3 10 13 

Maksetut välittömät verot -302 -255 -513 
    

Liiketoiminnan rahavirta (A) 177 644 1 643 

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -72 -115 -238 

Lainasaamisten takaisinmaksut 14 12 44 
    

Investointien rahavirta (B) -57 -103 -194 

Rahoituksen rahavirta    

Omien osakkeiden hankinta 0 -30 -30 

Lainojen takaisinmaksut 0 0 -21 

Listautumisanti 2 927 0 0 

Maksetut osingot -750 -733 -733 

Pitkäaikainen vuokravakuus 0 0 -6 
    

Rahoituksen rahavirta (C) 2 177 -762 -790 

    

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 2 298 -221 659 
    

Rahavarat tilikauden alussa 3 402 2 743 2 743 

Rahavarat tilikauden lopussa 5 700 2 523 3 402 

Rahavarojen muutos 2 298 -221 659 



 
 
 
 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
 

 

  Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit  
Liikevoitto (EBIT) = ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut  

     kulut – poistot ja arvonalentumiset  

Liikevoitto liikevaihdosta, % = 
     Liikevoitto 

x 100            

     

Liikevaihto         

Tilikauden tulos liikevaihdosta, % = 
    Tilikauden tulos 

x 100            

     

Liikevaihto         

Omavaraisuusaste, % = 
   Oma pääoma+ Vähemmistöosuus 

x 100            

   

Taseen loppusumma - saadut ennakot       

    Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot  

Oman pääoman tuotto (ROE), % = 
      

x 100    Oma pääoma + vähemmistöosuus 
     (keskimäärin vuoden aikana)  

Nettovelkaantumisaste, % = 
 Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset 

x 100            

   

Oma pääoma + vähemmistöosuus       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus 
 

Fondia julkistaa puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2017 perjantaina 18.8.2017 klo 9.30. 
Suomenkielinen lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään samana päivänä klo 10.00 Fondian 
pääkonttorilla osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Helsinki. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Salla Vainio. 
Esitystä voi myös seurata livestreamina osoitteessa https://youtu.be/smG4J_eNvFQ. Esityksestä 
taltioitu video ja esitysmateriaali julkaistaan myöhemmin osoitteessa http://www.fondia.fi/sijoittajille. 

 

Helsingissä 18.8.2017 
 

Fondia Oyj:n hallitus 

 

Lisätietoja: 
 

Toimitusjohtaja Salla Vainio 
puh. 020 7205 429 

 

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance 
Oy puh. 050 520 4098 

https://youtu.be/smG4J_eNvFQ
http://www.fondia.fi/sijoittajille


 

Fondia lyhyesti 
 
Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun talo, joka tarjoaa uudenlaisia palvelumalleja ja hyödyntää 
digitaalisia teknologioita. Fondia toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa ja konsernin liikevaihto oli 
vuonna 2016 noin 14,9 miljoonaa euroa. Fondian palveluksessa on yli 100 työntekijää. 
 

www.fondia.com 
 

Jakelu: 
 

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 

http://www.fondia.com/

