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Ti I i n päätö ksen ti I i ntarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Front Group Oy:n (y-tunnus 2494212-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätös
sisältää sekä konsemin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti
ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilinta¡kastuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konsemiyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus
ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisffiä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö
tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin pää-
töksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme am-
matill isen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi :

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrån tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittele-
maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- 
Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtu u llisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen
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siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää
aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epä-
varmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lau-
suntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni
pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta
ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liíketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja
riittävän kuvan.

- Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsemitilinpäätök-
sestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme
tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merkiftävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

M u ut ra po rtoi ntívelvo itteet
Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä
koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida,
onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toiminta-
kertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakerto-
mus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys,
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2019
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TOIMTNTAKERTOMUS 1.1 .20',t8 - 31.12.2018

Front -konserni on kotimainen omaisuudenhoitopalveluita ja sijoitustuotteita tarjoava yhtiöryhmä. Konserni on
tarjonnut tilivuoden aikana pääliiketoimintanaan suomalaisille sijoittajille sijoitustuotteita, indeksisijoittamiseen
perustuvaa omaisuudenhoitopalvelua ja niihin liittyviä oheispalveluita. lndeksisijoittaminen on toteutettu
pääosin pörssilistatuilla rahasto-osuuksilla eli ETF:llä ("Exchange Traded Funds"). Konsernille merkittäväksi
toiminnaksi on viime vuosina kasvanut myös sijoittajille tarjottujen vaihtoehtoisten sijoituskohteiden
tarjoaminen. Konsernin emoyhtiö on Front Group Oy. Konserniin kuuluu lisäksiemoyhtiön 100%:stiomistamat
sijoituspalveluyhtiö Front Capital Oy (2045856-1) ja rahastoyhtiö Front Varainhoito Oy (2045142-3).

2018 oli sekä osakesijoitusmarkkinoiden että korkosijoittamisen kannalta vaikea.

Vuoden alussa pääsääntöisesti osakemarkkinoilla oli heikko jakso, mutta markkinasta riippuen, nähtiin joko
hyvä toipuminen tai vahva osakemarkkinakehitys vuoden puoliväliin mennessä. Esimerkiksi Frontin Suomi
osakkeiden mallisalkku oli +3,95070 kesäkuun lopussa ja laajasti länsimaisille osakemarkkinoille sijoittava
länsimaat -osakesalkku vain noin +1 ,78% - samaan aikaan erityisesti Kiinan talouskasvun jatkumiseen
kohdistuneet epäilyt ja uhkaava kauppasota USA:n kanssa veivät Kiinan erittäin heikon kehityksen lisäksi
myös laajan kehittyvien (EM) maiden osakesalkun jo tässä vaiheessa yli -4 % tasolle. Syyskuussa alkoi huolet
kaikilla markkinoilla jo vaikuttaa, ja sitten lokakuu jo selkeästi heikko, marraskuu toivoa antavaa rauhoittumista,
jota sitten seurasi ennätysheikko joulukuu. Vastaavat Frontin mallisalkkujen tuotot vuositasolla näyttivät -
6,06% länsimaille, - 11,51% kehittyven markkinoiden EM-salkulle ja yllättävän hyvin suhteellisesti pärjänneelle
Suomi osake-salkulle kirjattiin koko vuodella -5,47 % kehitys.

USD-valuutan heikentyminen edellisenä vuotena kääntyi lieväksi vahvistumiseksi - tammikuun n. 1,20
(EURUSD) kurssitasoilta palauduttiin vuoden loppuun mennessä n.1,14 tasolle. Valuuttakurssit pehmensivät
h iukan ei€-määräisten sijoitusten heikohkoa keh itystä mutta vain marg inaalisesti.

Korkomarkkinoilla vuotta 2018 voi luonnehtia osakemarkkinoita vähemmän yllätyksiä ja kriisiytymisiä
sisältäneeksi. Yhdysvalloissa keskuspankki (FED) oli selkeästi kiristämässä rahapolitiikaa ohjauskorkojen
nostoillaan ja Euroopan Keskuspankki (EKP) jatkoi hyvin alhaisilla ohjauskoroilla markkinoiden tukemista
(esimerkiksi haavoittuvaksitiedetyn ltalian valtiolainojen ja pankkien rahoitus on lähes riippuvainen pidempään
jatkuvasta EKP:n kevyestä rahapolitiikan linjasta). Tuotto korkomarkkinoilta osoittautui kuitenkin sinänsä
ennakko-odotuksia mukaillen heikoksi. HY-lainat olivat erityisesti vuoden loppupuolella erittäin volatiilejä -
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Frontin HY-omaisuusluokka, monien vuosien kestomenestyjä, kirjasi
pienen miinuksen -1,30%, joka sitten syveni -3,38o/o tasoon vuoden loppuun mennessä. HY-markkinoilla
osakemarkkinoiden volatiilisyys aina heijastuu ja loppuvuonna päämarkkinoilla HY-kaupankäynnin
likviditeetissä olijo uhkaavia heikentymisiä (vrt. 2008-2009 finanssikriisiä edeltänyt HY-omaisuusluokan n. 12-
1B kuukautta jatkunut heikko likviditeetti). Frontin sijoitukset myös tähän omaisuusluokkaan tehdään ETF-
sijoituksin, eikä siellä suorien HY-JVK:oiden kaupankäynnissä näkynyttä likviditeettiongelmaa ollut juurikaan
havaittavissa. Näin jälleen kerran ETF:t sijoituskohteena osoittaa eräitä hyviä ja sijoittajille arvokkaita
ominaisuuksiaan. lG yrityslainat tuottivat nekin pienen miinuksen (-1,45 %) ja valtiolainat toisen vuoden
peräkkäin jotakuinkin nollatuloksen, eli +0,34 % - senkin osalta todettava, että ilman joulukuun voimakasta
pakoa osakesijoituksista, ja siten kysyntäpiikkiä ja arvonnousua myös valtiolainat olisivat jääneet miinukselle.

Yhdistelmäsalkuista Frontin omaisuudenhoidossa ETF-pohjaisten mallisalkkujen Strategia, joka sai uudeksi
nimekseen Tasapainoinen joulukuussa 2018, tuotti haastavissa olosuhteissa heikosti (-6,15 %). Maltillinen
mallisalkku (-3,25 %) ei pystynyt myöskään väistämään heikkoa tuottoympäristöä.
Varainhoidossa - sekä yksilöllisissä mallisalkuissa että rahastoissa -tehtiin syksyn 2018 aikana merkittävä
kokonaisuudistus. Uudet salkut ja rahastot perustettin siten, että marraskuussa aloitettiin kokonaan uutena
Rohkea ja vanhojen mallisalkkujen Osake sijoitusrahastot ja Korko erikoissijoitusrahasto.

Front Capital Oy toimii salkunhoitajana sisaryhtiönsä Front Varainhoito Oy:n hallinnoimissa sijoitus- ja
erikoissijoitusrahastoissa. Suurimman rahaston eli vuoden lopussa uudestaan nimetyssä Tasapainoinen (ent.
Strategia) -sijoitusrahaston tuotto vuonna 2018 oli -7,21 % (sarja A3). Alhaisemman osakepainon Front
Maltillinen -yhdistelmärahaston tuotto oli -4,72o/o (sarja A1). Uusien rahastojen tuottohistoria oli marraskuulta
epäolennaisen lyhyt vuoden vaihteeseen mennessä.
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Frontin perinteinen ETF-sijoituksin tai Suomi-osakkeissa suorin osakesijoituksin toteutettava
omaisuudenhoitoliiketoiminta kärsi edelleen selkeästi uusmyynnillisesti epätyydyttävästä kehityksestä.
Samoin merkittävät osin pitkäaikaistenkin suurasiakkaiden lunastukset pienensivät rahastoissa hallinnoidun
omaisuuden määrää merkitsevästi. Vuoden 2017 lopun rahastopääomissa pudotus oli yli kolmanneksen
suuruinen. Yksilöllisesti hoidetuissa salkuissa määrät kasvoivat hieman.

Yhtiön myymien strukturoitujen sijoitusratkaisujen volyymi kehittyi positiivisesti - edellisen tilivuoden 2017
volyymit noin kaksijapuoli kertaistuivat.

Tuotteiden ja palveluiden myynnin alueella niin sanottujen vaihtoehtoisten eli uusien korkosijoitusten
tarjoaminen asiakaskunnalle suorina velkakirjasijoituksina jatkui vahvana. Kokonaismyynnin kasvu yli 15%
tasolla ja tarjonnan monipuolistuttua uusien velkakirjojen velallisten tai joukkovelkakirjojen
liikkeeseenlaskijoiden kumppanoituessa Frontin kanssa luo erinomaista pohjaa myös kasvun jatkumiselle
tulevina vuosina. Sijoituksiin sisältyvien riskien (lähinnä sijoitusten epälikvidisyys ja velallisiin liittyvä
maksukykyriski) hallinnoinnissa on tärkeää sijoittajien mahdollisuus hajauttaa riskejä mahdollisimman moneen
ja mieluiten erityyppisiä liiketoimintariskejä edustaviin velallisiin. Eräiden velallisten yllättäin heikentyneet
taloudelliset olosuhteet ja vuoden lopulla merkittävästi lisääntynyt yleinen hermostuneisuus
markkinatilanteesta ja myös pelot talouden noususuhdanteen kääntymisestä ainakin kasvun hidastumiseen ja
jopa taantumaan vaikuttijonkin verran näiden korkeamman riskin sijoituskohteiden houkuttelevuuteen.

Konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 7.843.029,86 euroa (7.117.427,95 euroa vuonna 2017).
Konsernin voitto verojen jälkeen oli 1.342.949,42 euroa (1.805.949,73 euroa vuonna 2017).

Konsernin henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 20 (19 vuoden 2017 lopussa). Täysiaikaisen työ- tai
toimisuhteisen henkilöstön lisäksi sidonnaisasiamiessuhteessa konserniyhtiöön toimi 9 asiamiestä (8 vuoden
2017lopussa).

Emoyhtiön hallituksessa ovat toimineet Hannu Kananen (Pj.), Pekka Rikala, sekä Kaarle Harju. Hallituksen
jäsenet valitaan vuosittain yhtiökokouksen yhteydessä ja toimikausi kestää seuraavan vuoden varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti. Hallitus tekee vuosittain toiminnastaan itsearvioinnin, ja hyväksyy hallinto- ja
ohjausjärjestelmiä koskevat periaatteet, jotka on julkaistu Frontin internet-sivuilla. Yhtiön toimitusjohtajana
toimii Pekka Rikala. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa KPMG Oy Ab,
päävastu u llisena tilintarkastajana KHT Timo N umm i.

Emoyhtiön osakkeiden lukumäärä on 271.093 osaketta ja yhtiön osakepääoma on 2.500 euroa.

Emoyhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1.000.000,00 euroa.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut löytyvät tasekirjan liitteistä.

Merkittävät tapahtumat ti I i kaudella

Yhtiön kannattavuuden ja tulevan kasvun kannalta keskeisin kehitys liittyy jo noin viiden vuoden ajan kehitetyn
vaihtoehtoisen eli uuden korkosijoittamisen palvelumallin edistymiseen. Front-konsernille ja kaikille konsernin
asiakastuotteistuksille ja -palveluille on tämän uuden liiketoiminnan kyky houkutella runsaasti uusia asiakkaita
strategisesti tärkeää. Tilikauden aikana positiiviset asiat liittyivät uusien sijoittajia kiinnostavien ja innostavien
velkakirjojen velallisten ja joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden tuleminen Frontin asiakkaiksi
varainhankintansa näkökulmasta. Lisääntynyt ja monipuolistunut eri velallisten tarjonta luo pohjan
pitkäaikaiselle tämän toiminnan kehittymiselle (sijoittajien hajauttamisvaihtoehtojen lisääntyessä) ia
liiketoiminnan edelleen jatkuvalle merkittävälle kasvulle.

Yhden merkittävän velallisasiakkaan taloudelliset haasteet aiheuttivat vuoden toisella vuosipuoliskolla
epäselvyyttä ja merkittävää lisätyötä. Frontin aktiivisten toimien avulla tilanne kuitenkin saatiin rauhoitettua ja

sijoittajien useiden kymmenien miljoonien eurojen arvoiset erääntyvät varat kotiutettua lainasopimusten
mukaisesti. Kyseisen velallisen tilanteeseen jatkon osalta liittyy yhä kuitenkin epävarmuutta. Tapaus nosti
esiin listaamattomiin yrityksiin liittyvät sijoitusriskit ja vähensi omaisuusluokan velkakirjamyyntiä ennakoidusta.

Yhtiön ydinliiketoimintaan kuuluvan ns. perusvarainhoitotoiminnan uudistamiseen panostettin huomattava
määrä resursseja tilikauden aikana. Koko varainhoito-liiketoiminnan johtoon rekrytoitiin Vesa Engdahl, joka
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omaa hyvin monipuolisen kokemuksen mm. Nordea Pankin Private Banking toimintojen johtotehtävistä ja
hyvin Frontin roolia ja vastuuta muistuttavasta roolista FIM- ja sittemmin S-Pankki-konsernien
varainhoitotoimintojen johdosta. Vesan johdolla nykyaikaisen ja tehokkaan omaisuudenhoidon
perustyövälineet, eli sekä olemassa olevat yhdistelmärahastot päivitettiin ja perustettiin kokonaan uudet
rahastot aiemminkin jo olleiden yksilöllisen omaisuudenhoidon mallisalkkujen Osake- ja Korko-salkkujen
hoitoon. Lisäksi täydentämään eri riskitasojen mukaista Frontin tarjontaa perustettiin myös kokonaan uusi
Rohkea (osakepaino neutraalitilanteessa 75%) yhdistelmärahasto ja mallisalkku. Työvälineet saatiin kuntoon
vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Välineistö on näin ollen yhtiön näkemyksen mukaan nyt hyvässä
kunnossa.

Vuoden 2017 alussa toimintansa aloittanut erillinen Front Finance -sijoituskonserni jatkoi voimakasta
kasvuaan. Pääosin yrityksien velkakirjoihin sijoittavan Front Finance Oy sijoitussalkku kasvatettiin tilikauden
2018aikanan.ô1 miljoonaneuroon(20lTlopussataseoli33,Smiljoonaaeuroa)javelkakirjarahoitustayhtiölle
hankittiin Front Capitalin myyntiresurssien toimesta yhteensä 28,7 (edellisenä tilikautena yhteensä 27,9
miljoonan euron edestä.

Vuoden 2018 alussa ja aikana Yhtiössä tuli valmistautua sijoituspalveluita koskevan ns. MiFID ll ja MiFlF.
sääntelyuudistuksiin. Kaikki uuden sääntelyn vaatimat muutokset on implementoitu tilikauden aikana. Suurelta
osin tämän uudistuksen ja jatkuvasti lisääntyneiden compliance- ja asiakkaan tuntemiseen liittyvien
vaatimusten ohjaamana Yhtiössä on rakennettu erinomaisen toimiva asiakkaiden raportointipalvelu (Extranet),
jonka puitteissa asiakkaiden toimeksiantojen ja heidän varainhoitosalkuissaa Yhtiön tekemät toimet on pystytty
siirtämään jo lähes kokonaan sähköiseen ympäristöön pelkästään. Muutosta sekä asiakaspalvelun
parantajana ja operatiivisia riskejä vähentävänä voidaan pitää merkittävä uudistuksena.

Näkymät tilikaudelle 201 9

Vuosi 2019 alkoi erityisesti osakesijoitusmarkkinoilla erittäin positiivisissa merkeissä tammikuussa ja
helmikuun alussa. Valitettava tosiseikka on kuitenkin se, että tämä on tässä vaiheessa todettava olevan
merkittävältä osin korjausta loppuvuoden ja erityisen heikon 2018 joulukuun kehitykselle. Näkymät
kansainvälisessä talouskehityksessä ja yritysten tilanteiden kehittymiselle positiiviseen suuntaan (toistaiseksi
raportoidut historialliset yritysten tulokset ovat olleet pääosin erinomaisia, joidenka suhteessa parantamisen
varaa koetaan olevan entistä vähemmän) eivät ole erityisen lupaavia. Osakemarkkinoiden volatiliteetin nousu
olennaisesti korkeammille tasoille aiemmilta alhaisilta tasoilta viestittänevät siitä, että markkinaheilahdukset
jatkuvat ja odotamme niiden olevan myös aiempaa voimakkaampia. Osakesijoittajalle alkavasta vuodesta ei
ennakoida ainakaan helppoa. Korkosijoittamisessa edelleen hyvin alhaiset €-korot eivät myöskään lupaa
markkinaehtoiseen sijoittamiseen keskittyvälle sijoittajalle mitään tuottavaa tai helppoa sijoitusvuotta.

Front odottaa lisääntyneiden velallis- ja liikkeeseenlaskijakumppanuuksien kautta merkittävää kasvua ja
menestystä edelleen niin sanottujen uusien korkosijoitusten alueella. Aikaisemman merkittävimmän
rahoituskumppanin taloudellisten vaikeuksien hallinnoimiseen tullaan todennäköisesti tarvitsemaan joidenkin
velkakirjojen uudelleen strukturointia. Näiden toimien vaikutusta muutoin erinomaiseen kysyntään näiden
korkean tuoton ja riskin luokkaan kuuluvien sijoituskohteiden liiketoiminnassa on vielä liian aikaista arvioida.
Front Finance Oy:n toiminnan kasvaessa edelleen ja yhtiön rahoitustoiminnan tarpeen kasvaessa odotetaan
yhtiön tarjoamista sijoituskohteista merkittävää potentiaalia kaikille Frontin sijoittaja-asiakkaille.

Strukturoidut sijoitustuotteet tulevat johdon arvion mukaan (ja markkinatilanteen tarjotessa opportunistisille
sijoittajille sopivia ja houkuttelevia nopeita toteutusmahdollisuuksia) kasvattamaan kokonaisvolyymiä vuodesta
2018.

Yhtiön liiketoiminnassa tilikauden 2019 aikana odotetaan liikevaihdon kasvavan ja liiketoiminnan olevan
kannattavaa.

Kuvaus riskienhallinnasta

Front tarjoaa asiakkailleen monipuolisesti sijoitustoimintaan liittyviä omaisuudenhoitopalveluja ja
sijoitusratkaisuja ja sen toimintaan kohdistuu monenlaisia riskejä. Konsernin liiketoiminnan tulovirta koostuu
pääasiassa asiakkaille tarjottavista tuotteista ja palveluista veloitettavista palkkioista. Konsernin kannalta
merkittäviä riskejä ovat strategiset, palkkiotuottojen kehitykseen liittyvät riskit, erityisesti pääomamarkkinoiden
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kehitys, sijoituspalvelutoimialan kilpailu sekä asiakkaiden sijoituspalveluiden kysyntään liittyvät riskit kuten
monipuolisen sijoitus- ja palvelutarjonnan ylläpito. Sijoituspalvelutoimintaan liittyvät operatiiviset riskit voivat
olla merkittäviä ja voivat negatiivisesti realisoituessaan aiheuttaa huomattavat taloudelliset tappiot
konserniyhtiöille. Front-konsernin oma sijoitustoiminta on maltillista eivätkä yhtiöt pyriottamaan omiin varoihin
suhteutettuna merkittäviä markkina- tai luottoriskejä.

Front-konsernin riskipolitiikkana on ottaa hallittuja, konsernin ja konserniyhtiöiden riskinkantokykyyn
suhteutettuja riskejä. Hallituksen määrittelemän strategian pohjalta laadittuihin liiketoimintasuunnitelmiin ja
toimintaympäristöön liittyvät riskit tulee tunnistaa ja riskejä tulee hallita tehokkaasti. Riskipolitiikalla tavoitellaan
tietoisten riskien seuraamista ja optimoimista sekä ei- toivottujen riskien todennäköisyyden minimoimista.
Konsernin sisäinen valvonta huolehtii riskipolitiikan toteutuksesta omien vastuualueidensa osalta. Sisäinen
valvonta koostuu riskienvalvonnasta, sääntöjen noudattamisen varmistamisesta vastaavasta toiminnosta
(compliance) ja sisäisestä tarkastuksesta. Konsernin sisäistä valvontaa koordinoidaan emoyhtiöstä Front
Groupista ja noudatettavat menettelytavat ovat yhdenmukaisia kaikissa konserniyhtiöissä. Front-konsernin
toiminnan luonteesta ja laajuudesta johtuen sekä toimiva että ylin johto osallistuu aktiivisesti jokapäiväisen
liiketoiminnan päätöksenteon yksityiskohtiin seuraten toimintaa ja toiminnan tulosta, tavoitteiden saavuttamista
ja riskejä päivittäin.

Riskien valvontatoiminnon tehtävänä on varmistaa että hallituksen hyväksymiä riskienhallinnan periaatteita
ja strategiaa noudatetaan, ylläpitää riskienhallintaan liittyviä periaatteita ja ohjeistusta sekä kehittää
riskienhallintamenetelmiä. Front-konsernissa ei ole perustettu erillistä riskien valvontatoimintoa.
Tehtäväalueesta vastaavana henkilönä toimii konsernin talousjohtaja.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistustoimintaa, jonka tarkoituksena on
tuottaa lisäarvoa yhtiölle ja parantaa yhtiön toimintaa. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että
toiminta on tavoitteiden, päämäärien ja toimintaperiaatteiden sekä säädösten ja määräysten mukaista ja että
toiminta tukee asetettujen tavoitteiden toteutumista. Sisäinen tarkastus tukee toiminnan taloudellisuutta ja
tuloksellisuutta sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistä. Sisäinen tarkastus tuottaa tarkastus- ja
konsultointitoiminnan kautta johdolle päätöksenteossa ja valvonnassa tarvittavaa tietoa sekä pyrkii ennalta
ehkäisemään tehotonta toimintaa, virheitä sekä väärinkäytöksiä. Front-konsernin sisäinen tarkastus on
ulkoistettu KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd:lle.

Compliance toiminto huolehtii laki- ja sääntöympäristön muutoksien seuraamisesta ja niiden noudattamisen
varmistamisesta. Toiminnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja toimitusjohtajaa sekä muita toimintoja
eäännösten noudattamattomuuteen liittyvän riskin hallinnassa sekä raportoida hallitukselle kaikista
merkittävistä compliance -asioista. Lisäksi compliancen vastuulla on ylläpitää toiminnan järjestämiseen liittyviä
menettelytapoja ja ohjeistusta sekä kouluttaa henkilöstöä näiden noudattamisessa. Front-konsernin
compliance-toiminto on lisääntyneen resurssitarpeen vuoksr organisoitu uudelleen rekrytoimalla keväällä 2018
Front-yhtiöihin työsuhteinen ja päätoiminen compliance officer (aiemmin toiminto oli sivutoiminen tai
ulkoistettu).

Liiketoimintariskit

Konsernin liiketoiminnan tavoitteena on tarjota asiakkaille sekä räätälöityjä sijoitusratkaisuja, että
perinteisempiä omaisuudenhoitopalveluja, joissa konsernin tuotevalikoimaan kuuluu sekä yksilöllisiä
omaisuudenhoitopalveluja että sijoitusrahastomuotoisia ratkaisuja. Front-konsernin merkittävimmät
liiketoimintariskit muodostuvat tuotevalikoiman tai asiakaskunnan keskittyneisyydestä sekä
toimintaympäristön muutoksista, kuten yleisestä taloudellisesta tilanteesta, muutoksesta kilpailuympäristössä
tai markkinoilla. Toteutuessaan nämä riskit voivat aiheuttaa volyymitappiota tai asiakasryhmän pienentymistä
ja sitä kautta kannattavuuden laskua. Ylin johto on vastuussa liiketoimintariskien seurannasta.

Kaupalliset riskit

Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että vastapuoli eitäytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä asetettu
vakuus korvaa menetettyä saamista. Konserni ei harjoita varsinaista luotonantotoimintaa, mutta se voi
poikkeustapauksissa tukea yhtiön omille suorille asiakkaille tarjottavaa muuta sijoituspalvelua myöntämällä
lyhytaikaisia limiittejä kaupantekopäivän ja selvityspäivän väliseksi ajaksi. Konsernin vakavaraisuuslaskennan
luottoriski muodostuu pääosin likvideistä varoista sekä rahoitustaseen sijoituksista ja muista saamisista.
Konsernilla on hallituksen vahvistama, melko matalariskinen sijoituspolitiikka, jonka mukaan likvidejä varoja
sijoitetaan määräaikaistalletuksiin, yhtiön oman tuoteportfolion tuotteisiin sekä avista{ileille. Muu osa
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konsernin taseesta koostuu aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä sekä käyttöpääomasaamisista.
Pääsääntöisesti suurimmat luottoriskit kohdistuvat taseen tilisaamisiin luottolaitoksilta. Luottoriskiä ja sen
suhdetta pääomiin seurataan jatkuvastija raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Markkinariski on riskijoka syntyy siitä, että positioiden markkina-arvot muuttuvat. Markkinariskeihin lasketaan
korko-, valuutta- ja arvopaperien hintariski. Konserni ei oman taseensa osalta altistu olennaisesti korkoriskille.
Konsernin liiketoimintaan kuuluu valuuttapalvelujen tarjoaminen, ja konserni voi ottaa lyhytaikaisia
valuuttapositioita jolloin se altistuu valuuttakurssiriskille. Hintariskiä konsernille voi syntyä sen oman
sijoitustoiminnan osalta, mutta varsinaista kaupankäyntivarastoa konsernilla ei ole. Kokonaisuudessaan
konsernin markkinariskit ovat pienet suhteessa omiin pääomiin. Hallitus päättää Front konsernin ja
konserniyhtiöiden sijoitettavien varojen sijoitus- ja markkinariskistrategian periaatteet sekä konserniyhtiöiden
kaupankäyntivaraston ja rahoitustaseen positioiden rakennetta ja hajauttamista koskevat periaatteet ja limiitit.
Markkinariskejä seurataan osana konsernin riskienhallinnan raportointia ja riskeistä raportoidaan hallitukselle
säännöllisesti.

Likviditeettiriskillä larkoiletaan riskiä siitä, etteivät yhtiöt pystyisi suoriutumaan liiketoiminnan juoksevista
kuluista. Front-konsernin pääasiallisena rahoituslähteenä toimii liiketoiminnan tulorahoitus. Konsernin
likviditeettistrategian pääpaino on sen varmistamisessa, että konserniyhtiöillä on riittävä määrä likvidejä varoja
hoitamaan liiketoiminnan kuluista syntyvät operatiiviset kustannukset. Konserniyhtiöillä tulee olla tätä riskiä
vastaan erikseen määrätty likviditeettipuskuri. Konserniyhtiöiden likviditeettitarvetta ja kassatilannetta
seurataan säännöllisestija siitä raportoidaan säännöllisesti hallitukselle.

Operatiiviset riskit

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan toimimattomista sisäisistä prosesseista taijärjestelmistä, henkilöstöstä tai
ulkoisista tekijöistä johtuvaa taloudellisen tappion riskiä. Operatiiviset riskit voidaan jaotella oikeudellisiin-,
hallinnollisiin sekä tietotekniikkariskeihin sekä muihin teknisiin riskeihin. Riskeihin liittyvä taloudellisen tappio
voisyntyä myös epäsuorastiesimerkiksimaineriskin muodossa. Sijoituspalvelu- ja omaisuudenhoitotoiminnan
luonteen vuoksi operatiiviset riskit muodostavat merkittävän toimintariskin, jota pyritään hallitsemaan
riskienhallinnan keinoin.

Front-yhtiöissä operatiivisia riskejä hallitaan tunnistamalla merkittävimmät toimintoihin, prosesseihin ja
tuotteisiin liittyvät riskit, arvioimalla riskien toteutumisen todennäköisyyksiä ja odotettuja tappiota sekä
seuraamalla ja tilastoimalla toteutuneita riskejä sekä arvioimalla toteutuneiden riskien syntymisen syyt ja
toimenpiteet vastaavien riskitapahtumien uudelleen syntymisen ehkäisemiseksi.

Selvitysriski

Selvitysriski johtuu siitä, että transaktion selvitysprosessissa tapahtuu poikkeama, minkä johdosta sovittu
transaktio ei toteudu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Selvitysriski voi ilmetä oikeudellisena riskinä,
administratiivisena riskinä tai muuna riskinä. Selvitysprosessissa Front pyrkii minimoimaan selvitys- ja muut
operatiiviset riskit tehokkaiden prosessien sekä selkeiden pelisääntöjen avulla sisäisesti sekä Frontin ja sen
yhteistyökumppaneiden välillä. Selvityspalvelut hankitaan luotettavalta ja osaavalta palveluntarjoajalta. Uusien
lainojen liikkeeseenlaskijat ovat tarkoin valikoituja tunnettuja riittävän luottokelpoisuuden omaavia kotimaisia
ja ulkomaisia pankkeja ja instituutioita. Uusissa liikkeeseenlaskuissa merkintää vastaavat maksut kerätään
lähtökohtaisesti sijoittajilta etukäteen merkinnän toteuttamisen varmistamiseksi ja Frontin selvitysriskin
minimoimiseksi. Jälkimarkkinakaupoissa DVP-selvitys (selvitys maksua vastaan) asiakkaan ja Frontin välillä
hyväksytään vain valikoiduille vastapuolille (suuret instituutiot sekä pankit). Selvitysriskejä seurataan osana
operatiivisia riskejä ja raportoidaan hallitukselle kuukausittain. Arvopaperikauppojen selvityksestä vastaa
yhtiön Front Capital Oy:n back-office-toiminto.
Vakavaraisuuden hallinta

Konserni soveltaa vakavaraisuuden hallintaprosessin pohjana Basel lll vakavaraisuuskehikkoal.
Vakavaraisuussäännöksissä määritetään vakavaraisuuden hallinnan järjestämistä sekä omien varojen ja
riskiperusteisen pääomatarpeen laskentaa sekä tietojen julkistamista. Riskiperusteisen pääomatarpeen
laskenta muodostaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kanssa kiinteän kokonaisuuden.
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Front konsernin ylin johto on määritellyt konsernin valvottavien olevan ns. pieniä valvottavia2. Yhtiöt toimivat
Suomessa ilman merkittävää kansainvälistä toimintaa, toiminta on sijoitustuotteiden välittämiseen ja
omaisuudenhoitoon keskittynyttä eikä muodosta yhtiöiden oman arvion mukaan vakavaraisuusstandardin
mukaista monimuotoista kokonaisuutta.

Konsernin vähimmäispääomavaade muodostuu vakavaraisuusasetuksen mukaisesti lasketuista
pääomavaatimuksista luotto- markkina- operatiivisille- ja selvitysriskille (ns. Pilari 1 riskit). Konsernissa
käytetään vakavaraisuuden hallinnan lähtökohtana pilari 1 - laskennan tuloksia. Operatiivisen riskin osalta
konsolidointiryhmässä ja sijoituspalveluyhtiössä käytetään perusmenetelmää (Rahastoyhtiössä kiinteiden
kulujen menetelmää) ja luottoriskin sekä mahdollisen markkinariskin osalta standardi-menetelmää. Muiden
toiminnan riskien osalta konsernissa tehdään riskiarviointi Pilari I laskennan ulkopuolisille riskeille (ns. Pilari2
riskit). Pilari 2 riskit voivat olla määrällisiä, eli mitattavissa olevia, tai laadullisia riskejä. Tunnistettuja riskejä
arvioidaan vähintään vuosittain, ja arvioinnin tuloksia käytetään hyväksi pääomasuunnitelmissa.

Riskiarvioinnin perusteella saadaan arvioitua kokonaisriskiprofiili, jonka perusteella määritellään riskiprofiilin
edellyttämä pääomantarve. Vähintään vuosittain päivitettävän pääomasuunnitelman avulla johto määrittää
strategiaan ja riskitasoon suhteutetun pääomatavoitteen, joka muodostuu riskiperusteisesti arvioidusta
pääomatarpeesta (Pilari 1 ja 2 riskien vaatima pääomatarve yhteensä) ja erikseen laskentamenetelmien
epävarmuuksiin liittyvää riskiä vastaan asetettavasta vakavaraisuuspuskurista.

Strategian laatimisesta vastaa konsernin ylin johto. Strategiset valinnat vaikuttavat merkittävästi yhtiön
kokonaisriskiasemaan. Toiminnan uudet painotukset, strategian ja toimintaympäristön muutokset, uudet riskit
ja muuttuneet taustaoletukset vaikuttavat muutoksina myös yhtiön vakavaraisuudenhallintaan. Muutosten
vaikutukset pääomantarpeeseen arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja tästä vastaa konsernin ylin johto.
Pääomantarve arvioidaan ja vahvistetaan kuitenkin aina vähintään vuosittain osana vakavaraisuuden
hallinnan läpikäyntiä (ICAAP).

Valvottavayhtiöissä Basel lll:n vakavaraisuusvaatimuksen lisäksi on lain vaatima, toimiluvan mukainen
vähimmäispääomavaatimus. Valvottavayhtiön vähimmäispääomavaatimus on siten se mikä on korkeampi
Basel lll:n mukaisesta laskelmasta ja lain vaatimasta tasosta.

Konsernin ja konserniyhtiön valvottavien vakavaraisuusaseman seurannasta ja raportoinnista vastaa yhtiön
talousjohtaja. Vakavaraisuusluvut ja ennakoitu vakavaraisuusasema raportoidaan konsernin ia
valvottavayhtiöiden hallitukselle kuukausittain ja tarvittaessa tätä useammin.

Vakavaraisuuden julkistamista koskevat periaatteet vahvistetaan Yhtiön hallituksessa vuosittain osana
vakavaraisuuden hallinnan läpikäyntiä. Yhtiö julkaisee vaadittavat tiedot vakavaraisuuden hallinnasta joko
toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetiedoissa. Julkaistavat tiedot ovat osa tilinpäätöstä, jolloin niiden
oikeellisuus varmistetaan normaalin tilintarkastusprosessin kautta. Tietojen julkistaminen ei koske tietoja, jotka
hallituksen päätöksen mukaan kuuluvat liikesalaisuuden piiriin tai ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
Vakavaraisuusluvut raportoidaan myös Finanssivalvonnalle neljännesvuosittain.

Konsolidointiryhmään kuuluvia yhtiöitä koskevat tiedot

Front-konsernin vakavaraisuusaseman laskennassa konsolidointiryhmään kuuluu emoyhtiön lisäksitytäryhtiöt
Front Capital Oy sekä Front Varainhoito Oy.

Konsolidointiryhmän vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Palkka- ja palkkiopolitiikka

Front Konsernin palkka- ja palkkiopolitiikasta päättää emoyhtiön hallitus.

Front-konsernissa on palkkauksessa noudatettu järjestelmää, jossa kiinteät palkat on määritetty alan yleistä
kilpailukykyistä tasoa vastaaviksi ja sen lisäksi kaikilla työntekijöillä on työsopimuksessa kirjatut muuttuvan
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palkan määräytymisperusteet. Toimivan johdon ja avainhenkilöiden osalta palkitseminen perustuu
osakkuuteen, ja osakkuuden perusteella mahdollisesta saatava taloudellinen hyöty heijastaa yhtiön
liiketoimintastrategian onnistumista pitkällä tähtäimellä. Asiakasvastuussa olevilla työntekijöillä muuttuvan
palkan osuus määräytyy suoraviivaisesti asiakkaiden ostamien palveluiden tai tuotteiden realisoituneesta
tuotosta tiettynä prosenttiosuutena hallinnollisesti määrättyjen omavastuukulujen vähentämiSen jälkeen.
Asiakasvastuullisille palkkioita lasketaan ja maksetaan neljännesvuosittain. Muiden henkilöiden muuttuvan
palkan osuus on määritetty riippuvaiseksi konsernin laskennallisesta liikevoitosta. Palkitsemisperiaatteillaan
konserni pyrkii varmistamaan sen, että palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa yhtiön liiketoimintariskien
kanssa.

Kokonaisuutena tilikauden 2018 aikana Konsernin maksamissa palkoissa ja palkkioissa muuttuvien palkkojen
osuus oli 26,3 % (vuonna 2017 vaslaava suhdeluku oli 28,9 %).

Konsernissa noudatetaan luottolaitoslain B luvun, sijoitusrahastolain 4b-luvun javaihtoehtorahaston hoitajista
annetun lain mukaisia palkitsemista koskevia säännöksiä sekä Finanssivalvonnan asiaan liittyvää kannanottoa
(6312014). Oikeus muuttuvaan palkkioon voi syntyä palkkionsaajalle ja se voidaan maksaa hänelle vain, jos
palkkionsaaja ei ole menetellyt Yritystä velvoittavien säännösten, ohjeiden tai Yrityksen määrittelemien
toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen vastaisesti taikka teollaan tai laiminlyönnillään myötävaikuttanut
tällaiseen menettelyyn. Jos niiden henkilöiden osalta, joiden ammatillisella toiminnalla katsotaan olevan
merkittävä vaikutus yhtiön vakavaraisuusasemaan, muuttuvan palkan osuus nousee kalenterivuoden
ansaintajaksolla yli määritetyn rajan, jaksotetaan osa muuttuvasta palkasta seuraaville 3-5 vuodelle. Konsernin
palkkiopolitiikan mukaisesti muuttuvien palkkojen maksamisen edellytyksenä on, että yhtiöllä on täysi niin
sanottu vakavaraisuuskate kaikkien palkkioiden ja palkkojen maksamisen jälkeen ja että palkkionsaajan
työsuhde on edelleen voimassa maksatushetkellä.

Liiketoiminnoista riippumaton valvontatoiminto (sisäinen tarkastus, ellei hallitus ole muuta erikseen päättänyt)
todentaa vuosittain, onko hallituksen hyväksymiä palkitsemisperiaatteita noudatettu ja lausunto esitetään
viipymättä hallitukselle.

Helsingissä 27 . päivänä helmikuuta 2019

Front Group Oy
Hallitus
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TASE

VASTAAVAA 31.12.2018

Saamiset luottolaitoksilta
Vaadittaessa maksettavat 170 269,86

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Muut 68 036,26

Osakkeetja osuudet
Myytävissä olevat 39 800,25

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä
Tytäryhtiöosakkeet 2 428 195,80

Aineettomat hyödykkeel 37 100,99

Aineelliset hyödykkeet
Muut aineelliset hyödykkeet 134 111,46

Muut varat 1 683 842,50

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 86 529,46

4 647 886,58

VASTATTAVAA

Vieras pääoma

Muut velat 549 465,55

I

31.12.2017

155 273,27

76189,79

39 800,25

2 428 195,80

53 127,19

161 696,40

1 613 407,13

96757,23

4 624 447,06

Siirtovelat ja saadut ennakot

Vieras pääoma yhteensä

Oma pääoma

Osakepääoma
Vapaat Rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

Oma pääoma yhteensä

114 436,38

512 949,44360 316,27

909 78'1,82

2 500,00

2 204 651 ,17
289 910,07

1 ?41 043 52

3 738 104,76

4 647 886,58

627 385,82

2 500,00

2 204 651,17
336 596,42

1 453 313 65

3 997 061,24

4 624 447,06
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Front Group Oy

VASTAAVAA

Käteiset varat
Vaadittaessa maksettavat
Muut

Saamiset yleisöltä ja jul kisyhteisöi ltä
Muut

Saamistodistukset
Muilta

Osakkeetja osuudet
Myytävissä olevat

Aineettomat hyödykkeel
Muut pitkävaikutteiset menot

Ai neelliset hyödykkeet
M uut aineelliset hyödykkeet

Muut varat

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

VASTATTAVAA

Vieras pääoma

Muut velat
Muut velat

Siirtovelat ja saadut ennakot

Laskennalliset verovelat
Vieras pääoma yhteensä

Oma pääoma ja vähemmistön osuus

Osakepääoma
Muut sidotut rahastot

Käyvän arvon rahasto
Käypään arvoon arvostamisesta

Vapaat rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Edellisten tilikausien tulos
Tilikauden tulos

Vähemmistön osuus pääomasta

I

KONSERNITASE

31.12.2018

4 343 427,89

638 862,70

0,00

161 397,37

70 661,53

215 532,97

220 709,94

198 681,72

5 849 274,12

679 930,17

1 059 774,22

0,00

1 739 70439

2 500,00

0,00

2 204 651 ,17
559 469,14

1342949,42

0,00

4 109 569,73

31.12.2017

3 216 664,70

726 706,11

1 15 800,00

170 705,68

79 379,73

251 114,19

498 722,01

496 700,71

5 555 793,13

197 984,36

1 091 188,46

4 846,61

1 294 019,43

2 500,00

31 751,96

2 204 651,17
216 920,84

1 805 949 73

0,00

4 261 773,70Oma pääoma yhteensä

5 849 274,12 5 555 793 13
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Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Konserniin ku uluvista yrityksistä

Korkotuotot

Liiketoiminnan muut tuotot
SIJOITUSPALVELUTOIMIN NAN TUOTOT

Palkkio ja korkokulut

Hallintokulut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Muut hallintokulut

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä

Liiketoiminnan muut kulut

Arvonalentum istappiot I uotoista ja muista
saamisista

LIIKEVOITTO

Tuloverot

Tilinpäätössiirrot

TILIKAUDEN VOITTO 1241043,52 1 453 313,65

10.

TULOSLASKELMA

1.1.-31j22018

350 000,00

4 491,26

1 038 483.00

1392974,26

-523 230,47

-585123,32

-1 10 386,86
-12 475,07

-134 970,06

-67 462,77

-94 286,25

3 962,52

-130 998,02

-227 95836

1 600 000,00

1.1.-31.12.2017

350 000,00

I293,81

554 500 00

913 793,81

-81 117,47

-406 528,71

-75 857,07
-9 696,95

-92 286,86

-27 707,32

-43 773,89

6 115,89

182 941 ,43

-279 627,78

1 550 000,00

l.$



Front Group Oy 11

Palkkiotuotot

Arvopaperikaupan ja valuuttatoim innan nettotuotot
Arvopaperikaupan nettotuotot
Valuuttakaupan nettotuotot

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Muista yrityksistä

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotu otol

Korkotuotot

Liiketoiminnan muut tuotot

SIJOITUSPALVELUTOIMMINNAN TUOTOT

Palkkiokulut

Korkokulut

Hallintokulut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Muut hallintokulut

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä

Liiketoiminnan muut kulut

Arvonalentum istappiot I uotoista ja muista
saamisista

LIIKEVOITTO

Tuloverot

Vähemmistön osuus tuloksesta

TILIKAUDEN VOITTO

KONSERNITU LOSLASKELMA

1.1.-31.12.2018

7 755 375,43

-3 002,79
45 687,54

-9175,50

0,00

41904,97

12 240,21

7 843029,86

-1 993 953,81

-14 508,06

-2177 382,28

-407 194,65
-45 930,85

-1 015 096,97

-124 229,46

-306 526,04

-51 553,80

1 706 653,94

-363 704,52

0,00

1342949,42

1.1.-31.12.2017

7 012761,44

5 295,82
32 317,25

2 639,80

0,00

30 324,74

34 088,90

7 117 427,95

-1 374 984,51

-4 696,89

-1 917 230,85

-371 504,78
-46 618,01

-857 352,44

-83 517,90

-197 559,55

6 1 15,89

2 270 078,91

-464129,18

0,00

I 805 949,73
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Front Group Oy

Liiketoiminnan rahavirta:
Liikevoitto/tappio
Oikaisut liiketoiminnan rahavirtaan

Liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos

Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja

Maksetut välittömät verol

Liiketoim i nnan rahavirta

lnvestointien rahavirta:
lnvestoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
lnvestoinnit muihin sijoituksiin
Luovutustulot mu ista sijoituksista

lnvestointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta:
Osingonjako

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen murrtos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

2018

1 706 653,94
169 401,55

1 876 055,49

I 123 571,93

-99 959,71
-250 000,00
340 800,00

1126763,19
3 216 664,70
4 343 427,89

2 999 627,42

-363 704 52

2 635 922,90 2 316 549,42

-288 713,80
-650 516,32
219 061 21

-9159,71 -720168,91

-1 500 000,00
-1 500 000,00

-500 000,00
-500 000,00

12

2017

2 270 078,91
78 217,90

2 348 296,81

432 381,79

2 780 678,60

-464129,18

1 096 380,51
2 120 284,19
3 216 664,70

Rs
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ÏLINPÄÄTöKSEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetaan kirjanpitolakia, valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja srjoitus-
palveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä jaloimintakertomuksesta antamaa asetusta 3012016
sekä Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
antamia määräyksiä ja ohjeita 212016.

Korkotuotot / korkokulut

Korkotuottoihin merkitään vastaaviin "Saamiset luottolaitoksilta", "Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä" ja
'Saamistodistukset" merkityistä rahoitusvaroista saatavat korkotuotot. Tilinpäätöshetkellä lasketaan saa-
matta olevat korot ja ne kirjataan korkotuotoksi ja -saamiseksi siirtosaamisiin tai instrumentin hankintamenon
oikaisuksi. Korkokuluihin kirjataan vastattaviin "Velat luottolaitoksille" merkityistä veloista maksettavat
korkokulut ja muut korkokulut. Tilinpäätöshetkellä lasketaan maksamattomat korot ja ne kirjataan
korkokuluksi ja -velaksi siirtovelkoihin.

Tuottoerät

Yhtiön saamat palkkiotuotot muodostuvat arvopaperinvälityksen välityspalkkioista ja omaisuudenhoidon
palkkioista. Välityspalkkiot kirjataan tuotoksi kaupantekopäivän taijos kyseessä on struktuurituotteisiin liittyvä
alkuperäinen liikkeeseenlasku, liikkeeseenlaskupäivän mukaan. Omaisuudenhoitopalkkiot kirjataan tehdyn
sopimuksen mukaan.

Rahoitusinstrumentit

Rahasto-osuudet ja osakkeet luokitellaan IFRS 9 mukaan kàypään arvoon tulosvaikutteisesti.
Rahoitusvarat on ryhmitelty myytävissä oleviin rahoitusvaroihin tai lainoihin ja muihin saamisiin.
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat rahoitusvaroja, jotka on joko määritelty tähän erään kuuluviksi tai joita ei ole luokiteltu
mihinkäëin muuhun ryhmään. Lainoihin ja muihin saamisiin kirjataan varat, joiden rahavirrat ovat kiinteitä tai

määritettävissä olevia, ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Rahoitusvarat arvostetaan kirjanpitoon merkittäessä
hankintahintaan ja tilinpäätöshetkellä kåypään arvoon. Myytävissä olevan rahoitusvaran arvonmuutokset kirjataan

tulosvaikutteisesti, kun s¡joitus myydään tai kun siitä kirjataan arvonalentumistappio. Lainat
ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivän perusteella.

Arvonalentumistappiot

Luottojen ja muiden saam¡sten arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman erään "Arvonalentumistappiot
luotoista ja muista saamisista", kun on olemassa objektiivista näyttöä siitä, että saamisen arvo on alen-
tunut. Objektiivista näyttöä ovat mm. velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet ja sopimusehtojen, kuten
koronmaksun tai lyhennysten viivästyminen tai maksamatta jääminen.

Valuuttamääräiset erät

Valuuttamääräiset erät muutetaan euroiksi Euroopan keskuspankin julkaiseman tilinpäätöspäivän keski-
kurssin mukaan.
koronmaksun tai lyhennysten viivästyminen tai maksamatta jääminen.

Valuuttamääräiset erät

Valuuttamääräiset erät muutetaan euroiksi Euroopan keskuspankin julkaiseman tilinpäätöspäivän keski-
kurssin mukaan.

13
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Front Group Oy

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty
emoyhtiön 100%:sti omistamat tytäryhtiöt Front Capital Oy ja Front Varainhoito Oy ajalta 1.1-31.12.2018

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat sekä voitonjako on eliminoitu
konsernitilinpäätöksessä.

TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Saamiset luottolaitoksilta

Emo

Kotimaisilta luottolaitoksilta
Saamiset luottolaitoksilta yhteensä

Konserni

Kotimaisilta luottolaitoksilta
Saamiset luottolaitoksilta yhteensä

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

Emo

Kotitaloudet

14.

Konserni

Kotitaloudet

Arvonalentumistappiot vuoden alussa
Tilikaudella kirjatut saamiskohtaiset arvonalentumistappiot
Arvonalentumistappiot vuoden lopussa

Arvonalentumistappiot vuoden alussa
Tilikaudella kirjatut saamiskohtaiset arvonalentumistappiot
Arvonalentumistappiot vuoden lopussa

Yritykset ja asuntoyhteisöt

Arvonalentumistappiot vuoden alussa
Tilikaudella kirjatut saamiskohtaiset arvonalentumistappiot
Arvonalentumistappiot vuoden lopussa

31.12.2018

170 269,86

_1_20 26q99_

4 343 427,89

_43ß4n,89

66 236,26

46 220þ5
6 115

52 336,84

66 236,26

46 220,95
6 1 15,89

52 336,84

572626.44

0,00
55 516,32
55 516,32

31.12.2017

279 113 19

_n9r3J9

2 120 284,19
2120 284,19

122927 73

31743,23
14 477 72
46 220,95

122 927 73

31 979,15
14 477,72

__!s +sø,n

215 654,76

0,00
0,00

_q99_
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TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Saamistodistukset

Konserni

Sijoitustodistukset
Kaupan käyntitarkoituksessa pidettävät

- muilta kuin julkisyhteisöiltä

Osakkeet ja osuudet

Konserni

Myytävissä olevat
Julkisesti noteeratut
Muut
Yhteensä

- joista luottolaitoksissa

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

Emo

Muut
Yhteensä

- joista luottolaitoksissa

2 428195,80 2 428 195,80
2 428195,80 2 428 195,80

0,00 0,00

15

31.12.2018

0,00

2 097,00
159 300,37

_161397,37
2 097,00

31.12.2017

1 15 800,00

2122,63
168 583,05

__1_20 705,99_

2122,63

o-l
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TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Aineettomat hyödykkeet

Poistot on tehty suunnitelman mukaisina ja ne perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin.
Aineettomat hyödykkeet poistetaan 36 kuukaudessa. Vuokrahuoneiston perusparannnusmeno poistetaan 5

vuodessa. Tytäryritysten hankinnasta syntynyttä konserniaktiivaa ei ole kohdistettu tase-erille. Liikearvon poistoaika

on 5 vuotta.

Emo 31.12.2018 31.12.2017
ATK-ohjelmistot, lisenssit

16.

Konserni

Hankintameno 1 .1 .

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintameno 31 .12.

Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden sumupoisto
Kertyneet sumupoistot 31 .12

Kirjanpitoarvo 31.12

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

ATK-ohjelmistot, lisenssit

Hankintameno '1 .1 .

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintamen o 31 .12.

Kertyneet sumupoistot 1.1 .

Tilikauden sumupoisto
Kertyneet sumupoistot 31 . 1 2

Kirjanpitoarvo 31.12.

Liikearvo

Hankintameno 1 .1 .

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintameno 31 .12.

Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden sumupoisto
Kertyneet sumupoistot 31 .12.

Kirjanpitoarvo 31.12

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

8't 051,65
26270,23
14 580,00
92 741,88

27 924,46
27 716,43
55 640,89

37 100,99

37 100,99

37 548,45
43 503,20

0,00
81 051,65

10 205,79
17 718,67
27 924,46

53',127,19

53 127 19

261392,81
46 462,45

0,00
307 855,26

193 346,36
35129,17

228 475,53

79 379,73

122113,54
0,00
0,00

122113,54

107 531,11
14 582,43

122113,54

0,00

79 379,73

307 855,26
31 736,38

0,00
339 591,64

228 475,53
40 454,58

268 930,1 1

70 661,53

122113,54
0,00
0,00

122113,54

122113,54

122113,54

0,00

70 661,53
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TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Aineelliset hyödykkeet

Poistot on tehty suunnitelman mukaisina ja ne perustuvat arvioituihin taloudellisiin käyttöaikoihin.
Aineelliset hyödykkeet poistetaan sekä 36 kuukaudessa (koneet ja kalusto) että 60 kuukaudessa
(toimistokalusteet).

Emo 31.12.2018
Aineelliset hyödykkeet

17

Hankintameno 1 .1 .

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintameno 31.12.

Kertyneet sumupoistot 1.1 .

Tilikauden sumupoisto
Kertyneet sumupoistot 31 .12

Kirjanpitoarvo 31.12

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintameno 31.12.

Kertyneet sumupoistot 1.1 .

Tilikauden sumupoisto
Kertyneet sumupoistot 31 .12

Kirjanpitoarvo 31.12.

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Hankintameno 31 .12.

Kertyneet sumupoistot 1.1.
Tilikauden sumupoisto
Kertyneet sumupoistot 31.'1 2

Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

177 733,50
11918,40

0,00
189 651 ,90

16 037,10
39 503,34
55 540,44

134111,46

134111,46

31.12.2017

19 916,53
157 816,97

0,00
177 733,50

6 048,45
I988,65

16 037,10

161 696,40

16f 696,40

Konserni

156 488,78
17 280,78

0,00
173 769,56

93 389,41
27 573,56

120 962,97

52 806,59

234 137,08
24 579,43

0,00
258 716,51

46122,26
49 867,87
95 990,13

162726,38

215 532,97

106 064,94
50 423,84

0,00
156 488,78

74 734,77
18 654,64
93 389,41

63 099,37

51 150,86
182986,22

0,00
234 137,08

36 405,44
I716,82

46122,26

188 014,82

251114,19
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TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Muut varat

Emo

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset

Myyntisaamiset, palkkiot
Muut saamiset

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

Emo

Muut siirtosaamiset

Konserni

Korkosaamiset
Jaksotettuihin palkkiotuottoihin liittyvät saamiset
Verosaamiset
Muut siirtosaamiset

Muut velat

Emo

Ostovelat
Muut velat
Velat saman konsernin yrityksille

Konserni

Ostovelat
Muut velat

18

1 683 842,50

Saamiset saman konsernin yritykselle sisältää 350.000 euron ennakko-osingonjakopäätöksen perusteella
kirjatun osinkosaamisen tytäryhtiöltä sekä 1.300.000,- suuruisen konserniavustuksen tytäryhtiöltä

Konserni

31.12.2018

1681 119,65
2722,85

214 675,15
6 034 79

343,75
22 550,13
29 425,32

146 362,52

526 625,11
22 840,44

0,00

__!t9195,!!_

620 748,96
58 827,89

679 576,85

31.12.2017

1 608 690,66
4 716 47

1 613 407 13

490112,76
I 609,25

90 984,59
23 451,79

0,00
114 436,38

141 130,82
56 853,54

_!-92_984,!9_

220 709,94 498 722,01

86 529,46 96 757,23

225,70
142 365,38
230 158,56
123 951 07

_1_98 68r,n_ _496700,71
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TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Siirtovelat ja saadut ennakot

Emo

Palkkavelat
Tuloverovelat
Muut siirtovelat

Konserni

Palkkavelat
Palkkiovelat
Tuloverovelat
Muut siirtovelat

Laskennalliset verovelat

Konserni

Laskennalliset verovelat tilikauden alussa
Muutos tilikauden aikana
Laskennalliset verovelat käyvän arvon rahastosta

Rahoitusvarojen ja -vel kojen matu riteettijakauma

Emo

Saamiset luottolaitoksilta
Alle 3 kuukautta
3-12 kuukautta
1-5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 10 vuotta

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Alle 3 kuukautta
3-12 kuukautta
1-5 vuotta
5-10 vuotta
Perinnässä olevat

19

31.12.2018

131982,73
0,00

228 333,54

360 316,27

486 303,04
317 125,65
248 181,38

8164,15

_1_059774,n

4 846,61
-4 846,61

0,00

31.12.2017

136 901,81
0,00

376 047,63
512949,44

444 712,23
241 957,30
278 627,78
125 891 15

I 091 188,46

3 895,91
950,70

4 846,61

155 273,27
0,00
0,00
0,00
0,00

155 273,27

2 015,63
729,02
955,02
530,97

71 959,15

_26 r8e,z9_

172 069,86
0,00
0,00
0,00
0,00

172 069,86

996,79
0,00

177,26
0,00

65 062,21

_____66 236,?9_
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TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Konserni

Saamiset luottolaitoksilta
Alle 3 kuukautta
3-12 kuukautta
1-5 vuotta
5-10 vuotta
Yli 10 vuotta

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Alle 3 kuukautta
3-'12 kuukautta
1-5 vuotta
5-10 vuotta
Perinnässä olevat

20

31.12.2018

4 282755,89
0,00

60 672,00
0,00
0,00

4343 427,89

250 996,79
75 000,00

247 803,70
0,00

65 062,21

31.12.2017

3 155 992,70
0,00

60 672,00
0,00
0,00

_9_4_q_q64,29_

477 015,63
176 245,34

955,02
530,97

71 959 '15

638 862,70 726 706 1',l

Saamistodistukset, muut
5-'10 vuotta 0,00

_qqq
1 15 800,00
115 800,00

Tuloslaskelmaan kirjatut käyvän arvon muutokset

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä on luokiteltu rahoitusvarojen ryhmään lainat ja muut saamiset ja on

arvostettu tilinpäätökseen efektiivisellä korolla jaksotettuun hankintamenoon, joista on vähennetty tehdyt aryon-
alennukset. Saamistodistukset on luokiteltu kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi rahoitusvaroiksi, ja
tuloslaskelmaan on konsernissa tilikaudella kirjattu käyvän arvon muutoksia -9.308,31 euron edestä.
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TASEEN LIITETIEDOT 31.12.2018

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja kirjanpitoarvot

Emo

Rahoitusvarat

Saamiset luottolaitoksilta

Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

Konserni

Rahoitusvarat

Saamiset luottolaitoksilta

Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

Saamistodistukset

Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

Osakkeet ja osuudet

Kirjanpitoarvo
Käypä arvo

21

31.12.2018

170 269,86
170 269,86

236 26
236 26

2 428195,80
2 428195,80

4 343 427,89
4 343 427,89

638 862 70
638 862 70

31.12.2017

155 273,27
155 273,27

76189,79
76189,79

2 428195,80
2 428195,80

3 216 664,70
3 216 664,70

726 706,11
726 706,11

I 15 800,00
1 15 800,00

170 705,68
170 705,68

66
66

0,00
0,00

161 397,37
161 397,37

ç\)
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TASEEN LI]TETIEDOT 31.12.2018

Oman pääoman erät

Emo

Osakepääoma tilikauden alussa
Lisäys
Osakepääoma tilikauden lopussa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 .1

Lisäys/vähennys
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31 .12

Edellisten tilikausien tulos
Osingonjako
Tilikauden tulos

Oma pääoma yhteensä

Konserni

Osakepääoma tilikauden alussa
Lisäys
Osakepääoma tilikauden lopussa

Muut sidotut rahastot
Käyvän arvon rahasto tilikauden alussa
Lisäys/vähennys
Laskennallisten verovelkojen muutos
Laskennallisten verosaamisten muutos
Muut sidotut rahastot tilikauden lopussa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 .1

Lisäys/vähennys
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3'1 .12

Edellisten tilikausien tulos
Korjaus edellisten tilikausien tulokseen (KAR)
Osingonjako
Tilikauden tulos

22

31.12.2018

2 500,00
0,00

2 500,00

2 204 651,17
0 00

2 204 651 17

1 789 910,07
-1 500 000,00
1241 043,52

_1_930 e53,!9_

31 751,96
-26 905,35

-4 846,61
0,00

______0,99_

2 204 651,17
0,00

2 022 870,57
36 598,57

-1 500 000,00
1 342 949,42

31.12.2017

2 500,00
0,00

2 500,00

2 204 651,17
0 00

836 596,42
-500 000,00

1 453 313,65

_l_789 910,07_

3 997 061,24

716 920,84
0,00

-500 000,00
1 805 949,73

_2022870,57_

3 738 104,76

2 500,00 2 500,00
0,000,00

___ 2 500,99_ 2 500,00

27 949,19
4 753,47
-950,70

0,00
31 751 96

2 204 651,17
0 00

2 204 65',t,17 2 204 651,17

I 902 418,56

Vähemmistön osuus omasta pääomasta

Oma pääoma yhteensä

Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

0,00 0,00

4 109 569,73 4 261 773,70

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat I .530.953,59 euroa, josta tilikauden voitto on 1.241.043,52 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 1.000.000 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Osakepääoma

Osakkeiden lukumäärä 271 093 kpl

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke.
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31,12.2018

Korkotuotot

Emo

Saamisista luottolaitoksilta
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Muut korkotuotot

Konserni

Saamisista luottolaitoksilta
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Muut korkotuotot

Korkokulut

Emo

Muut korkokulut

Konserni

Muut korkokulut

Palkkiotuotot

Emo

Muut palkkiotuotot konserniyrityksiltä

Konserni

Arvopaperi nväl ityksestä
Omaisuudenhoidosta
Rahastohallinnointipalkkiot
Muut palkkiotuotot

23

31.12.2018

0,00
4 483,95

7,31

_4 491,26

158,73
41 658,33

87,91

_41904,97

-720,68

-14 508,06

1 791 922,16
114 053,97
339 776,07

5 509 623 23
7 755 375,43

31.12.2017

0,00
I 146,17

147,64

_9_?e3,!l_

300,42
29 928,22

_30 3UJ4

397,62

4 696,89

554 500,00
554 500,00

1 238 071,72
235 902,51
488 808,78

5 049 978,43
7 012761,44

1 038 000,00

_1_F8 000,qq_

Muut palkkiotuotot koostuvat pääasiassa rahoituksen ja luottojen järjestämiseen liittyvistä palkkiotuotoista.

s\



Front Group Oy

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2018

Palkkiokulut

Konserni

Muista

Arvopaperi kau pan nettotuotot

Konserni

Saamistodistukset
- Myyntivoitot ja -tappiot (netto)

- Käyvän arvon muutoksista tulokseen kirjattu tulos

Osakkeista ja osuuksista, myyntivoitot ja {appiot (netto)
- Myyntivoitot ja -tappiot (netto)

Valuuttatoiminnan nettotuotot

Konserni

Valuuttapalvelut
Ostojen kurssierot

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista

Emo

Saadut osinkotuotot konserniyrityksiltä

Konserni

Muista yrityksistä

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot

Konserni

Myyntivoitot ja {appiot (netto)

Liiketoiminnan muut tuotot

Muut tuotot

Liiketoiminnan muut kulut

Emo

Vuokrakulut
Muut kulut

Konserni

Vuokrakulut
Muut kulut

42 684,75 32 313,07
w 

-ñ13"0-7

24

31j22018

-1 993 953,8'1

-870,00

0,00

45 687,54
0,00-----zms-F[

350 000,00

-9175,50

0,00

12 240,21

_12 240,21_

51 409,97
42 876,28

155 210,91
151 315,13

31.12.2017

1 374 984,51

0,00
5 300,00

32 354,60
-37,35

32317,25

350 000,00

2 639,80

0,00

34 088,90

_94 088,99_

17 901,98
25 871,91

77 690,75
1 19 868,80
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 31.12.2018

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

Emo

25.

Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Muista
Arvonalentumistappiot luotoista ja
ja muista sitoumuksista yhteensä

Konserni

Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden kuluessa ja enintään 5 vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa

Konserni

Leasing- ja muut vuokravastuut

Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden kuluessa ja enintään 5 vuoden kuluessa
Yli viiden vuoden kuluessa

Sopimuskohtaiset
arvonalentumistappiot,

brutto
-3 962,52

0,00

Vähennykset Tulos-
laskelmaan

kirjatut
-3 962,52

-3 962.52

Tulos-
laskelmaan

kirjatut
51 553,80

520 044,47
1 962 440,20

80 896,00

_?_!63 380,92_

31.12.2017

547 603,93
1 962 440,20

80 896

0,00
0,00

-3 962,52 0,00

Sopimuskohtaiset
arvonalentumistappiot,

brutto
51 553,80

0,00

Vähennykset

0,00
0,00

Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
Muista
Arvonalentumistappiot luotoista ja
ja muista sitoumuksista yhteensä

51 553,80 0,00 51 553,80

VAKUUKSIA JA VASTUITA KOSKEVAT LIITETIEDOT 31.12.2018

Konserni

Annetut vakuudet

Konserniyhtiöiden toimitilojen vuokravakuutena on yhteensä 106.972 euron talletukset luottolaitoksissa.
Tämän lisäksi konserniyhtiöllä on omassa hallussaan yhtiön vapaat yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen kiin-
nitetyt velkakirjat nro 1-2 määrältään a' 500.000 euroa.

Emo
31.12.2018 31.12.2017

Leasing- ja muut vuokravastuut

607 407,83
1 634 849,00

0,00
2242256,83

31.12.2018

633 697,74
1 634 849,00

0,00
2268 546,74 2 590 940,13

Eläkevastuut

Konsernin henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on järjestetty vakuutuksella.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Yhtiö on ryhmårekisteröitynyt yhtiön itsensä edustamaan arvonlisäverovelvollisuusryhmään.
Ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuullisesti vastuussa ryhmän tilitettävästä arvonlisåverosta.
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MUUT LIITETIEDOT 31,12.2018

Henkilöstö

Emo

Vakinainen kokoaikainen henkilöstö
- Keskimääräinen lukumäärä
- Henkilömäärä tilikauden lopussa

Konserni

Vakinainen kokoaikainen henkilöstö
- Keskimääräinen lukumäärä
- Henkilömåärä tilikauden lopussa

Ryhmittäin eriteltynä, keskimääräinen lukumäärä
Emoyhtiön hallitus

Ylin johto
Myynti ja sijoitustoiminta
Tukitoiminnot

Ylimmän johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot
Kiinteät palkat
Muuttuvat palkat

26

2018

€

427 043,20

€

229 780,00
97 643,00

_3n 4n,09_ 7

2017

8
8

4
7

4

3
7
8

20
20

3

5

7
8

18
19

kpl

24 956 11

451 999,31 7

Omistukset muissa yrityksissä

Yhtiö omistaa 100% Front Capital Oy:n (2045856-1 , kotipaikka Helsinki) sekä Front Varainhoito Oy:n
(2045142-3, kotipaikka Helsinki) osakkeista. Front Capital Oy:n oma pääoma per 31 .12.2018 on 2.496.346
euroa ja tilikauden tulos 359.895 euroa. Front Varainhoito Oy:n oma pääoma per 31.12.2018 on 303.315
euroa ja tilikauden tulos 92.01 1 euroa.

\-\



Front Group Oy

MUUT LIITETIEDOT 31.12.2018

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot

Emo

Tilintarkastus
Muut palvelut

Konserni

Tilintarkastus
Muut palvelut

27

Lähipiiriliiketoimet

Tilikauden aikana lähipiirin kanssa toteutui rahoituksen välitystä yht 28,687 meur, josta välityspalkkioita Front Capitalille

tuloutui yh|. 1.121.714 €. Lähipiirin kanssa tehdyt liiketoimet on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.
Lisäksi lähipiirin kanssa toteutettiin osakassopimukseen perustuva 522.000 euron laskutus

MUUT L¡ITETIEDOT 31.12.2018

Tietoja notariaattitoiminnasta ja hallussa olevien asiakasvarojen
kokonaismäärä

Konserni harjo¡ttaa välitystoimintaa ja täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluita sekä
sijoitusrahastotoimintaa. Yhtiöllä ei ole notariaattitoimintaa.

Yhtiön hallinnoimia asiakasvaroja per 31 .12.2018 oli seuraavasti

Konsernin asiakasvaratileillä olevat ennakkomaksut välitystoiminnasta 487 243,74

I672,00
12130,30
21802,30

Konsernin hallinnoimat varat täyden valtakirjan omaisuudenhoidosta
Konsernin hallinnoimat varat sijoitusrahastoissa, muut kuin täyden valtakirjan

2018 2017

2 356,00 2 356,00
1 488,00 0,00

_9_q44,00_ _?_956,99_

16 492,20
0,00

16 492,20

65 093 865,08
15 672 051 ,06

(ì'Ì'.J
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut:

Konserni

Liikevaihto, tuhatta euroa
Liikevoitto, tuhatta euroa
Liikevoitto %
Oman päàoman tuotto % *

Koko pääoman tuotto % **

Omavaraisuusaste % *..
Kulu-tuotto-suhde ****

Vakavaraisuudesta es¡tettävät tiedot (GRR)

Konserni

Tuhatta euroa

Ydinpàäoma ennen vähennyksiä
Vähennykset ydinpääomasta
Ydinpääoma (CET1)

Ensisijainen pääoma (T1 = CETI + AT1 )

Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)

Riskipainotetut varat yhteensä (kokonaisriski)
josta luottoriskin osuus
josta markkinariskin osuus
josta operatiivisen riskin osuus
josta muiden riskien osuus

Ydinpääoma (CETl) suhteessa kokonaisriskin määrään (%)
Ensisijainen pääoma (T1 ) suhteessa kokonaisriskin määrään (%)
Omat varat yhteensä (TC) suhteessa kokonaisriskin määrä¿in (%)

Ydinpàäoman täsmäytys konsernitaseeseen

Ydinpääoma (CET1 )

Konsolidointiryhmän aineettomien hyödykkeiden vähennykset
Omiin varoihin lukematon tilikauden tulos
Konsolidoimattoman yrityksen hankintameno, väh. omista varoista

= Konsernin oma pääoma 31.12.2018

Tiedot velkaantuneisuudesta

Vastuiden kokonaismäärä CRR-laskelmilla
Vähimmäisomavaraisr¡usaste (CFTl / vastr¡irlen kokonaismàärä)

CRR-laskennan vastuiden täsmäytys konsernitaseeseen

Vastuiden kokona¡smäärä CRR-laskelmilla
A¡neettomat hyödykkeet (konsolidointiryhmä)
Konsolidointiryhmään kuulumattoman yhtiön varat

= Konsernitaseen varat yhteensä 31 .12.2018

* Liikevoitto/tappio - tuloverot

28.

2018

7 843,0
1706,7

21 ,8 0/o

32,1 0/o

23,6 0/o

70,3 0/o

0,78

2017 2016

7 117,4
2 270,1

31,9 0/o

50,1 0/o

39,9 %
121 ,7 Vo

0,68

4 938,7
741 ,7
15,0 0/o

18,6 0/o

14,9 %
76,7 0/o

0,85

2018 2017 2016

2 656 2337 2310

2 656 2337 2310

2 767
110

2 656

23,9 0/o

23,9 0/o

23,9 0/o

2018

5 742
46,26 0/o

5 742
71

40
5 852

2 461
124

2 337

22,4%
22,4 0/o

22,4%

5 437
42,98 0/o

5 437
70

40
5 556

2952
642

2 310

25,9%
25,9 Yo

25,9 0/o

3 420
67,56 0/o

3 420
83

0
3 502

11 128
2299

0
8 828

0

10 429
2 898

0
7 531

0

I 928
1 742

0
7 186

0

2 656
71

1 343
40

4 110

2 337
79

1 806
40

4 262

2 310
83

559

2017 2016

2 952

Oma pääoma (keskimäärin)

** Liikevoittoitappio - tuloverot
Taseen loppusumma (keskimäärin) * 100

pàäoma
ïaseen loppusumma - 100

**** Palkk¡okulut+korkokulut+hallintokulut+poistot+liiketo¡minnan muut kulut

-100

N

Sijoituspalvelutoim¡nnan tuotot
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Konsern¡

Vakavaraisuudesta esitettävät t¡edot (Pilari lll)

Þåäomainstrumentt¡en keske¡sten om¡naisuuksien mall¡ ('l 00G) Yd¡nDååoma (CETI) Osakepâäoman saria A

Liikkeeseenlaskiia Eront Grouo Ov

Yks¡löllinen tunn¡ste (es¡m. CUSIP, lSlN tai suunnatu¡ssa anneissa Bloombero-tunniste)

lnstrumentt¡¡n sovellettava lainsäädäntö Suomen la¡nsäädäntö

Såänlelv

Vakavêra¡suusasetuksen såànnöt siirtvmåkaúdel'â ld¡noååoma ICETl)
Vakavara¡suusasetuksen sáännöt siirtvmåkauden iälkeen Yd¡noääoma ICET'1)
Kåytettåvisså yksittåìsen yrìtyksen tasolla ta¡ konsolido¡nnin perusteella / alakonso¡¡do¡nt¡ryhmàn tasolla / yksittäisen lksittà¡nen yritys ja konsolidoinn¡n perusteella

lnstrumentin laii (kuk¡n o¡keudenkäyttöalue mää¡¡ttelee la¡it) f,sakepääoma, kuten màäritetty EU asetuksen

Lakisääte¡seen pääomaan k¡rjattu määrä (valuutta m¡ljoon¡na v¡¡me¡s¡mpänä raporto¡nl¡pä¡vänä)

9a L¡¡kkeeseenlaskuh¡nta

9b Lunastushinta

1t) K¡riânÕidollinen luôk¡frehr 3sâkkeenôm¡slâ¡ien osuudel

11

12
=räDä¡vätÒn 

tai Däivättv
=räpàivätön

'13 qlkuperä¡nen maturiteetti
=i 

maturiteettia

14 -iikkeeseenlask¡ian toteuttama taka¡sinlunastus edellyttää valvontav¡ranomaisen ennakkohyväksyntää

15 Vlehdoll¡nen tekeis¡nlunâstusoäivä ehdollisêt lâkâis¡nlunâslusoãiväl ¡â lúnâslusmäårä

\¡ahdoll¡set mvöhemmåt laka¡sinlunastusoåivåt

<uoonqiVos¡noot

17 K¡¡nteä tai va¡htuva osinko/kuponk¡ úaihtuva

l8 <uponqin korko ia s¡¡hen liittvvät ¡ndeks¡t

19 )ividend stoooer-lâusekkeen oìemesseolo

20a fâvs¡n hark¡nnanvara¡nen- os¡ttain harkinnanvarainen tai Dakollinen la¡oituksen osâltaì

20b fävsin harkinnanvarainen, os¡ttain harkinnanvarainen tai Þakollinen (mäårän osalta)

21 Step-up-ehdon tai muun lunastuskannustimen olemassaolo :l

22 Ei-kumulâtiiv¡nên tãi kumúlâfi¡vinen :-i-kumúlãl¡¡viñeñ

23 Vâihdetlavâ lâi sidotlu S¡dottu

24 Jos instrumentt¡ on vaihdettava. mitkä tekiiät va¡kuttavat vaihtoon?

Jos inskumentt¡ on vaihdettava, onko se va¡hdettava kokona¡suudessaan vai os¡tta¡n?

2ã Jos ¡nstrumentti on vaihdettava, mikä on vaihtokurssi?

27 Jos ¡nslrumênfri on vâihdefrâvâ onko vâihto Dâkoll¡nen vâi vâlinnâinen?

2A Jos ¡nstrumentti on vâihdetlâva. tâlkennã. minkålaiseên instrumêntli¡n se voidaân vã¡htaã?

29 Jos instrumentti on vaihdettava. tarkenna. m¡nkä liikkeeseenlaskiian ¡nstrumenttiin se voidaan vaihtaa?

30 K¡rianp¡toaryon alentamisen ominaisuudet :l

31 Jos kirianpìtoaruon alentam¡nen on mahdollista, mìtkà tekiìät laukaisevat sen?

32 Jos kiriánoitoatuon elenlem¡nen on mehdollisle tehdäånkö se kokonâân ve¡ osiftâ¡n?

Jos kir¡anpitoaryon alentam¡nen on mahdollista. onko se ovswää va¡ väl¡aikaista?

34 Jos kirianp¡toarvon alentam¡nen on väliaikaista, kuvaile k¡rianpitoaryon korotuksen mekanismi

H¡erarkk¡nen asema selvitystilassa (tarkenna instrumenttila¡¡, ioka on vålittömåsti etuoikeudeltaan parempi) <aikk¡en v¡eraan pääoman vaate¡tten iälkeen

Vaat¡mustenvastaiset ominaisuudet

37 Tãrkennâ mâhdolliset vãal¡ñuslenveslâisêt omineisuudet

29
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Konserni

Omat varat

S¡¡rtymäva¡heen malli om¡en varo¡en ¡ulk¡stam¡selle

30

Yd¡npääoma
(cET 1):
lnstrument¡t¡a
rahastot

31.12.201A
Asetuksen (EU) N:o 575f20f3 artikla
iohon v¡itataan

Mãârat, ioihrn sovelleþan
asetusta (ËU) N:o 575/2013
edeltänyttä kohteluå, tai
asetuksessa säädetty jål¡ell¿¡

oleva määrä
ômâinskilment¡t ¡â niihin liiftwåt vlikilrss¡râhâstot 2 500 art¡klân I kohtâ 27 28ià29 arliklâ

2 Kertvneet vorttovarat âdiklân 1 kôh.lân c âlâkôhtâ
Kertvneet muun laa¡an tuloksen eråt {¡a muut rahastot) 2 204 651 26 amkla 1 l(ohta

5a

Riippumattoman tahon tarkastamat kesken til¡kauden kertyneet vo¡tot, joista on
vàhennettv ka¡kki ennakoitavissa olevat kulut ta¡ osingot )6 aitkl^n t kõhlâ
Yd¡noääoma ICET ll ennon lak¡sääteis¡ä o¡ka¡su¡a 2 766 620

Y.linnääômâ fCFT ll ennÊñ lâk¡såålêis¡å ô¡keisu¡â:
E A¡neettomat hvödvkkeet l¡oista on vähennettv ni¡h¡n l¡¡ttwät verovelat) -7ñ 66t 36 âdiklân 1 kôh.lân b âlekohfâ 37

1A suorat. vålllltset la svnteettrset omrstusosuudet. Ioil(a lartoksella on îrnanssralan -39 AUU 36 antKtan 1 Kondan n ataKonla,43,45
2A Vd¡ññååômâân fCFT ll lêhfävâf lâkirääte¡sef ôikã¡silf vhf -1 10 462

Vd¡ññåå^ñâ ICFT lI , 656 158

Ens¡s¡¡a¡nen lis¿ oáâoma (ATll: ¡nstrumont¡t
Ens¡siieisên l¡säDääoma lATl ì ennên lak¡sääteis¡á o¡ka¡su¡a: 0

43 Ensisi¡a¡sen l¡säpääomaan (AT1 ) tehtävät lakisääte¡set oika¡sut yhteensä
Êns¡süa¡nen lisäpäåoma (ATl )
Ens¡s¡¡a¡nen Dåäoma lT1 =CETI +AT1 )

n

44 U

45 2 ti56 158

I orss[atnen n ômâ fT2l: ¡nêlnrmênt¡l ¡â vârâilksêf
51 To¡ss¡¡a¡nen Dââoma (TZl ennen lal(sâatersra orkarsuta
Toissi¡e¡nen ¡ omâ lT2ì: lâk¡säätêisêt o¡ke¡sut

Tôissi¡âiseên bâäômâân lT2l lehlävät lãk¡sääte¡set o¡kã¡sut vhfêêns¿l 0

5E Toissi¡ainen oååoma (T2) a

59 Pääoma vhteenså {Tc = T1 + TZ) 2 656',lbu
60 R¡skiDa¡nofêtut vâret vhtêensä 't1 124 622

61 YdrnÞâaoma {Çt I 1 ) (Þrosenlltosuutena KokonarstsKtn maarasta) ádiklân, kôh.lãn â âlâkôhtâ
Ens¡siainen oäàoma lT1) lorosenttiosuutena kokonaisr¡skin màärästä) 23.44'k ,2 anrklan 2 kondan Þ alakohta
KokônâisDääome lDrosenftÌosuútenâ kôkônâisrisk¡n måàràstål 23 aA o/ô 12 art¡klan 2 kohdan c alakohta

v



Front Group Oy

TIUNPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄ|VÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Helsinki Z?, Z 2019

Pekka Rikala

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tånään annettu kertomus.

Helsinki I 3 2019

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab

Timo Nummi, KHT
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Harju
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Front Group Oy

XÄYTEWT TILIKIRJAT

Tasekirja Erikseen sidottuna

Päivä- ja pääkirja Sähköisenä

Tositteet Sähköisenå

TOSITELAJIÏ

PT

ML

MS

OL

OS

MU

Pankkitapahtumat

Myyntilaskut

Myyntisuoritukset

Ostolaskut

Ostosuoritukset

Muistio- ja muut tositteet

SÄILYTYSTAPA

Tositteet säilytetään sähköisessä muodossa ulkopuolisella palvelimella


