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Lähitulevaisuuden näkymät

Kannattavuudessa positiivinen käänne

Ruotsin ja Tanskan yhtiöt ovat kannattavuudeltaan hyvällä tasolla.

Uskomme, että konsernimme hyvä kehitys jatkuu ja saamme 
parannettua kannattavuuttamme vielä lisää vuoden 2022 aikana. 

Suomessa lainsäädännön epävarmuus sumentaa 
lainaustoiminnan pidemmän ajan näkymiä, ja siksi painopisteen 
siirtäminen kansainvälisille markkinoille on ollut järkevää.

Maksukyky vaatii jatkuvaa seurantaa

Seuraavan 12 kuukauden aikana meillä erääntyy 
takaisinmaksettavaksi 7,45 M€ lainoja. Meidän on maksettava 
takaisin taikka uudelleenrahoitettava nämä lainat. 

Suuri erääntyvien lainojen määrä vaatii meiltä erityistä 
maksukyvyn seurantaa. Erääntyvä vieras pääoma on maksettava 
takaisin ennen voitonjakoa taikka muuta pääomanpalautusta 
osakkeenomistajille. 

Lainahakemukset ja myönnettyjen luottojen määrät kääntyivät 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla selvään 
kasvuun yhtiön kaikissa toimintamaissa. Toisella vuosineljänneksellä kasvu on jatkunut samaa tahtia.

Mastercard-luotot tasaisessa kasvussa

Suomessa Lainasto Ostosrahan luotot jatkoivat hyvässä kasvussa 
alkuvuoden 2022 aikana. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on 
tarjota maksukortteja myös Ruotsissa, Tanskassa ja Espanjassa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Arvioimme GF-konsernin vuoden 2022 liikevaihdon olevan 
20 – 21,5 M€ ja nettotuloksen 0 – 1 M€. 

Suomen epävakaa poliittinen ilmapiiri korkokattosääntelystä ja 
sen muutoksista aiheuttaa epävarmuutta liiketoimintaamme myös 
vuonna 2022.

Ennustamme, että liiketoimintamme kannattavuus kohenee yhä 
paremmalle tasolle vuonna 2023. Tällöin tavoittelemme jo 
useamman miljoonan euron nettotulosta.
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Hyvä asema hyötyä markkinoiden kasvusta

Espanjan kuluttajalainamarkkina on suuri. Sen kasvu on selkeästi 

suurempaa kuin Suomessa tai muissa Pohjoismaissa. 

Espanjan liiketoiminnan korkokate on merkittävästi korkeampi 

kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. 

Luottotappiot ovat Espanjassa suuremmat kuin Pohjoismaissa.

Espanjan liiketoiminnan kehitys

Espanjan liiketoimintamme on kasvanut alkuvuoden 2022 aikana. 

Keskitymme palvelemaan olemassa olevien asiakkaiden tarpeita 

mahdollisimman hyvin. Lisäksi panostamme tarkkaan 

asiakasvalintaan ja uusien lainojen myyntiin. 

Espanjassa lisäämme kasvuvauhtia tasaisesti vuoden 2022 aikana. 

Lainojen kiertonopeus on Espanjassa merkittävästi nopeampaa 

kuin Suomessa. Espanjassa laina-aika on tyypillisesti 30 päivää.

Ennustamme, että Espanjan liiketoiminta kääntyy voitolliseksi 

loppuvuoden 2022 aikana.

Olemme myöntäneet Espanjassa keskimäärin 1500 lainaa 

kuukaudessa. Suomessa uusia luottoja myönnetään kuukausittain 

noin 2500.

Espanjan liiketoiminta on kehittynyt 
suunnitelmien mukaisesti
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Lainasaatavakannan myynti

Yhtiö järjestelee rahoitustaan

Olemme neuvottelemassa yhtiöllemme uutta rahoitusta. 

Olemme kilpailuttaneet saatavakantojen myyntejä Suomessa, 
Ruotsissa ja Tanskassa. Tavoitteenamme on myydä osa vanhasta 
lainasaatavakannasta. 

Alustavien tarjousten perusteella saatavakannan myynnit eivät 
vaikuta olennaisesti tulokseemme. Näin ollen lainasaatavamme 
ovat olleet oikein arvostettuja ja luottotappiovaraukset ovat olleet 
riittävällä tasolla.

Lainasaatavien myynnillä on positiivinen kassavaikutus. Myynnistä 
saatavilla varoilla olemme suunnitelleet lyhentävämme syksyllä 
2022 erääntyviä lainojamme. Pyrimme neuvottelemaan jäljelle 
jääville lainoille pidemmän laina-ajan, mikä kohentaisi 
maksukykyämme.
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Euroclear Finland ja listautuminen

Osakkeemme Euroclearin arvo-
osuusjärjestelmään

Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta liittää kaikki osakkeemme 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. 

Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen on askel kohti A-osakkeen 
listaamista. 

Pyydämme kohteliaimmin että sekä A-osakkeenomistajat että 
etuosakkeenomistajat avaisivat itselleen jo nyt arvo-osuustilin 
pankissaan. Tämä nopeuttaisi listautumisprosessia.

Mahdollinen listautuminen

Selvitämme mahdollisuuksia listata Yhtiön A-osakkeet vielä 
vuoden 2022 aikana markkinatilanteen salliessa.
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Etuosakkeiden lunastaminen

Tavoitteena aloittaa etuosakkeiden lunastaminen

Jos onnistumme lainasaatavakantojen myynneissä sekä lyhytaikaisten 
lainojen pidempiaikaisessa uudelleenrahoittamisessa, aloitamme 
etuosakkeiden lunastamisen vuoden 2022 loppupuolella mikäli 
maksukykymme sen sallii.

Etuosakkeiden yhtiöjärjestyksen mukainen lunastaminen on 
mahdollista, mikäli se ei vaaranna yhtiön maksukykyä ja yhtiöllä on 
vapaata omaa pääomaa. Osinkojen maksaminen on mahdollista, kun 
yhtiöllä on voittovaroja ja maksukykyä.

Mikäli joku taho riitauttaisi etuosakkeiden lunastamisen taikka 
osingonmaksamisen etuosakkeille, niin meidän olisi todennäköisesti 
keskeytettävä sekä etuosakkeiden lunastukset että osingon 
maksaminen kunnes mahdollinen erimielisyys on ratkaistu. Tämänkin 
vuoksi lunastusten ja osingonmaksun aloittaminen on valmisteltava 
huolellisesti ja toteutettava varmasti kestävältä pohjalta.



7

Kulujen karsiminen

Pyrkimys kustannusten karsimiseen

Pyrimme laskemaan rahoituskustannuksia tulevien tilikausien aikana. 
Tämä työ on aikaa vievää ja vaatii kannattavan liiketoiminnan.

Pyrimme maksamaan pois kalleimpia lainojamme. Uskomme 
saavuttavamme säästöjä rahoituskuluissa jo tilikauden 2023 aikana.

Olemme karsineet laajalti kuluja viime vuosien aikana. Viimeisimpänä 
toimena kilpailutimme tilintarkastuksen. Kilpailutuksen myötä 
tilintarkastuskulut laskevat merkittävästi tulevina vuosina. 

Jatkamme tiukkaa kulukuuria myös tulevaisuudessa.
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Avainluvut Q1/2022

Q1/2022 Q1/2021

4,77 M€
Liikevaihto

0,1 M€
Voitto ennen veroja

54,80 M€
Rahoitustoiminnan 
saatavat

32,47 M€
Oma pääoma

4,68 M€
Liiketoiminnan kulut sis.
rahoituskulut

29,49 M€
Vieras pääoma

3,99 M€
Liikevaihto

0,04 M€
Voitto ennen veroja

55,50 M€
Rahoitustoiminnan 
saatavat

3,98 M€
Liiketoiminnan kulut sis.
rahoituskulut

35,33 M€
Oma pääoma

30,39 M€
Vieras pääoma

Julkaisemme 2022 puolivuotiskatsauksen arviolta syyskuussa.
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