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OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2022 
 
Verkkokauppa.comin kuluttajamyynti odotettua hiljaisempaa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
 
Verkkokauppa.com Oyj – osavuosikatsaus 28.4.2022 klo 8.00 
 
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
Tammi-maaliskuu 2022 lyhyesti 

• Liikevaihto oli 124,8 miljoonaa euroa (134,0) 
• Myyntikate oli 19,3 miljoonaa euroa (21,7) eli 15,4 % (16,2 %) liikevaihdosta 
• Liikevoitto (EBIT) oli 0,7 miljoonaa euroa (5,2) eli 0,5 % (3,9 %) liikevaihdosta 
• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (5,2) eli 0,7 % (3,9 %) liikevaihdosta 
• Kauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (3,9) 
• Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,09) 
• Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,4) 
• Liiketoiminnan rahavirta oli -16,8 miljoonaa euroa (-9,1) 
• Yhtiökokous päätti, että tilivuodelta 2021 maksettiin osinkona 0,060 euroa osaketta kohden. Osingon 

maksupäivä oli 4.4.2022. Lisäksi yhtiön hallitus päätti 27.4.2022, yhtiökokoukselta saamansa 
valtuutuksen perusteella, maksaa ensimmäisen erän neljännesosingosta; 0,061 euroa osaketta 
kohden ja osinko maksetaan 9.5.2022. 

 
 

KESKEISET TUNNUSLUVUT  1-3/2022 1-3/2021 Muutos% 1-12/2021 
Milj. euroa       
Liikevaihto 124,8 134,0 -6,9 % 574,5 
Myyntikate 19,3 21,7 -11,4 % 91,2 
Myyntikate, % 15,4 % 16,2 %   15,9 % 
Käyttökate 2,0 6,4 -69,2 % 25,3 

Käyttökate, % 1,6 % 4,8 %   4,4 % 
Liikevoitto 0,7 5,2 -87,3 % 20,3 
Liikevoitto, % 0,5 % 3,9 %   3,5 % 
Vertailukelpoinen liikevoitto 0,9 5,2 -83,2 % 20,3 
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 0,7 % 3,9 %   3,5 % 
Kauden tulos 0,2 3,9 -94,9 % 15,1 

       
Investoinnit 1,4 0,4 226,3 % 4,9 
Liiketoiminnan rahavirta -16,8 -9,1 -85,9 % 6,7 

 
 
 
VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 (päivitetty 23.3.2022) 
Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–590 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 
miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 12–19 miljoonan euron 
välillä (vuonna 2021: 20,3 miljoonaa euroa) vuonna 2022. 
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TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT 
 
Vuosi 2022 lähti liikkeelle haastavissa olosuhteissa ja 
tämä heijastui ensimmäisen kvartaalin suoriutumiseen. 
Koronapandemian rajoitusten helpottuessa kohtasimme 
uuden kriisin helmikuun lopussa Venäjän Ukrainaan 
tekemän hyökkäyksen myötä. Teimme päätöksen 
lopettaa vientiliiketoiminta Venäjälle. Samalla kuluttajien 
epävarmuus näkyi yhä hiljaisempana kysyntänä. 
Talouden kasvun hidastuessa, inflaation voimistuessa ja 
kustannustasojen noustessa kuluttajien luottamus 
heikkeni edelleen voimakkaasti maaliskuussa*. Tässä 
markkinaympäristössä Verkkokauppa.comin tammi-
maaliskuun liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja oli 124,8 
miljoonaa euroa. Strateginen kasvualueemme, 
yritysmyynti, oli neljänneksen valopilkku ja kasvoi 12,0 
prosenttia. Kysyntä oli hyvää kasvavissa 
tuotekategorioissa, kuten urheiluvälineissä ja leluissa, 
mutta kodinelektroniikan kysyntä oli kokonaisuudessaan 
vaisua. Kasvavien tuotekategorioiden myynti kasvoi 10.2 
prosenttia vertailukaudesta ja niiden osuus myynnistä oli 
12.4 prosenttia. Tietyissä tuotealueissa koettiin edelleen 
saatavuushaasteita johtuen Kiinan pahenevasta 
koronatilanteesta.  
 
Haastava markkina johti kilpailutilanteen ja hinnoittelun 
kiristymiseen, mikä vastaavasti laski myyntikatetta. Tämä 
yhdessä laskeneen myynnin kanssa heikensi tulosta 
(EBIT), joka oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 
miljoonaa euroa. Logistiikkakustannuksissa näkyi selkeitä 
nousun merkkejä, lisäksi matalakatteisen myynnin osuus 
kasvoi. Myyntikate oli 15,4 prosenttia myynnistä. 
Vallitsevasta markkinatilanteesta, sekä vientiliike-
toiminnan puolittumisesta johtuen laskimme 
maaliskuussa koko vuoden tulosennustettamme. Lisäksi 
arvioimme komponenttipulan ja tuotteiden saatavuus-
haasteiden jatkuvan edelleen.  

 
Autostore-varastoautomaatioinvestointi on valmistunut suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönottoa 
viimeisteltiin maaliskuun aikana. Varastoautomaatio on suunnitellussa kapasiteetissa käytössä huhtikuun 
loppuun mennessä. Seuraavaksi varaston automatisointihanke etenee pakkausautomaation asentamisella. 
E-ville.com-yrityskauppa saatiin päätökseen ja uuden liiketoiminnan integrointi osaksi Verkkokauppa.comia 
on hyvässä vauhdissa. Asiakaskokemusta kehitettiin uuden kuluttajarahoitustuotteen, Tilin lanseerauksen 
merkeissä. 
 
*Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori 28.3.2022 https://www.stat.fi/til/kbar/2022/03/kbar_2022_03_2022-03-
28_tie_001_fi.html 
 
 
 
 
  

” Autostore-varastoautomaatio-
investointi on valmistunut 

suunnitelmien mukaisesti. E-ville.com-
yrityskauppa saatiin päätökseen ja 

uuden liiketoiminnan integrointi osaksi 
Verkkokauppa.com:ia on hyvässä 

vauhdissa.” 
- Panu Porkka, CEO, Verkkokauppa.com 
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TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS 
 
       
Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos, % 2021 

Liikevaihto 124,8 134,0 -6,9 % 574,5 

Liikevoitto 0,7 5,2 -87,3 % 20,3 

Liikevoitto, % 0,5 % 3,9 %   3,5 % 

- Liiketoimintojen hankintaan liittyvät kulut 0,2 0,0   0,0 

Vertailukelpoinen liikevoitto 0,9 5,2 -83,2 % 20,3 

Vertailukelpoinen liikevoitto, % 0,7 % 3,9 %   3,5 % 
 
 

Myynnin jakauma, %   
       

 1-3/2022 1-3/2021 2021 
Asiakassegmentit       
Kuluttajat 68 % 72 % 72 % 
Yritysasiakkaat 26 % 22 % 21 % 
Vienti 5 % 6 % 7 % 
 
Myyntikanavat      
Verkkokauppa 63 % 64 % 61 % 
Kivijalkakauppa 32 % 31 % 32 % 
    
Tuotekategoriat    
Perinteiset (CE) kategoriat 87,6 % 89,5 % 85,6 % 
Kasvavat kategoriat 12,4 % 10,5% 14,4 % 

      
Vierailut verkkosivuilla, milj. 20,0 19,9         79,5  

 
Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä. 
Perinteiset tuotekategoriat pitää sisällään IT:n (jonka tuoteryhmiä on mm. tietokoneet ja oheislaitteet sekä 
komponentit), Viihde (TV ja video, audio ja hifi, pelaaminen ja musiikki-instrumentit), mobiililaitteet (puhelimet, kamerat 
ja kellot), sekä pienet ja suuret kodinkoneet. Kasvavat kategoriat ovat uusia ja kehittyviä kategorioita valikoimassamme, 
ja pitää sisällään tuoteryhmät kuten urheilu, koti ja valaistus, ruoka ja juoma, lelut, lastentarvikkeet, grillaus ja keittiö, 
lemmikkitarvikkeet sekä laukut ja matkailu.   
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Tammi-maaliskuu 2022 
 
Verkkokauppa.comin liikevaihto laski tammi–maaliskuussa -6,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna ja oli 124,8 miljoonaa euroa (134). Liikevaihto laski odotettua hiljaisemmasta 
kuluttajakysynnästä johtuen. Yritysasiakasmyynti sen sijaan jatkoi kasvu-uralla ja sen liikevaihto kasvoi 12,0 
prosenttia, asiakassegmentin ollessa 26 prosenttia koko yhtiön myynnistä.  
 
Perinteisten (CE) tuotekategorioiden myynti laski -7,9 prosenttia ja niiden osuus myynnistä oli 87,6 
prosenttia. Erityisesti tietokoneet olivat hyvin myynyt tuoteryhmä vilkkaasta yritysasiakasmyynnistä johtuen. 
Kasvavien tuotekategorioiden myynti kasvoi 10.2 prosenttia ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 12.4 
prosenttia. Kasvavista tuotekategorioista kuluttaja-asiakkaille vertailukautta paremmin myivät lelut, 
lastentarvikkeet, urheiluvälineet sekä laukut ja matkailu.   
 
Verkkokauppa.comin online-myynti laski -4,8 prosenttia laskeneesta kokonaismyynnistä johtuen, ja sen 
osuus kokonaismyynnistä oli 63 prosenttia (64 %).  
 
Lisäksi yhtiö teki maaliskuun alussa Ukrainan kriisistä johtuen päätöksen lopettaa kaikki myynti Venäjälle. 
Tästä johtuen vientiliiketoiminnan myynti laski -30,5 prosenttia, ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 5 
prosenttia (6 %). Liikevaihto ilman vientiä laski tammi-maaliskuussa 6 prosenttia.  
 
Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,0) sisältäen 
sekä korkotuotot että palkkiot.  
 
Henkilöstökulut nousivat tammi–maaliskuussa 10,4 prosenttia ja olivat 10,0 miljoonaa euroa (9,1). 
Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut nousivat ja olivat 7,4 miljoonaa euroa (6,4). Muiden kulujen 
kasvuun vaikutti lähinnä logistiikan ja varastoinnin kustannusten kasvu vertailukauteen verrattuna sekä e-
ville.com yrityskauppa.  
 
Yhtiön liikevoitto (EBIT) tammi–maaliskuussa laski 4,5 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 0,7 miljoonaa euroa 
(5,2) eli 0,5 prosenttia liikevaihdosta (3,9 %). Kannattavuuden lasku johtui lähinnä kasvaneista logistiikan 
kustannuksista sekä pehmeässä markkinassa kiristyneestä kilpailutilanteesta, joka johti matalampikatteiseen 
kampanjamyyntiin. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (5,2) ja kauden tulos 0,2 miljoonaa 
euroa (3,9).  
 
Osakekohtainen tulos oli vuoden ensimmäisellä vuosineljännekseltä 0,00 euroa (0,09). 
 
  
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Tammi–maaliskuussa 2022 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -16,8 miljoonaa euroa (-9,1). Liiketoiminnan 
rahavirtaan vaikutti pääosin käyttöpääoman muutos, joka johtui lähinnä pienentyneistä ostoveloista ja 
kasvaneista varastoista varauduttaessa toimitushaasteisiin ja tulevan kesän sesonkimyyntiin. 
 
Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen 
vuosineljänneksen lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.  
 
Investoinnit olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,4) tammi–maaliskuussa 2022. Investoinnit kohdistuivat pääosin 
Jätkäsaaren automaatiovarastoon liittyvään hankkeeseen. Katsauskaudella yhtiö aktivoi taseeseen 0,1 
miljoonaa euroa (0,0) palkkakustannuksia.  
 
Yhtiö neuvotteli ja sopi maaliskuussa 25 miljoonan euron pankkilainasta sekä 25 miljoonan euron 
luottolimiitistä. Molemmat rahoitusjärjestelyt ovat kolmevuotiset. Maaliskuussa yhtiö nosti 5 miljoonaa 
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euroa luottolimiitistä ja 10 miljoonaa euroa pankkilainaa. Tämä järjestely korvaa yhtiön aikaisemmat 
rahoitusjärjestelyt. 
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön määrä kasvoi verrattuna vuoden takaiseen ja oli maaliskuun lopussa 753 (738). Henkilöstömäärä 
sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.  
 
 
YRITYSVASTUU 
 
Verkkokauppa.com julkisti maaliskuussa omana raporttinaan selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. 
Raportti käsittelee yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemisestä vuoden 2021 aikana. Osana raportointiaan 
yhtiö esitteli Vastuullisuusohjelman, jossa se asettaa tavoitteet vastuullisuustyölleen strategiakaudella 2021-
2025. Ohjelma kattaa yhtiön koko toiminnan, olennaisuuden perusteella valittujen painopisteiden 
mukaisesti. Tavoitteiden jalkauttaminen on integroitu läpi organisaation ja ohjelma lanseerattiin 
avainhenkilöille. Tavoitteiden edistymistä seurataan vastuullisuustyön ohjausryhmässä neljännesvuosittain 
ja hallituksen tarkastusvaliokunnassa puolivuosittain.  
 
Yhtiön oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1 ja 2) laskivat edellisvuodesta 34 % uusiutuvaan 
energiaan tehtyjen panostusten ansiosta ja olivat 319 tonnia CO2 vuonna 2021. Päästölaskenta toiminnan 
epäsuorien päästöjen (Scope 3) osalta on käynnissä.   
 
Maaliskuussa toteutettiin uudenlainen henkilöstön työkykyä, sitoutuneisuutta ja suositteluhalukkuutta 
mittaava kysely. Mittauksen mukaan henkilökunnan työkyky ja sitoutuminen olivat hyvällä tasolla, 
suositteluhalukkuus suurta ja hyvät työkaverit ja yhteisöllisyys koettiin vahvuudeksi.  
 
  
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT  
 
Kaupankäynti Verkkokauppa.comin osakkeilla Nasdaq Helsingin virallisella listalla alkoi 5.6.2020.  
 
Verkkokauppa.comin osake (VERK) Nasdaq Helsingissä tammi-maaliskuussa 2022: 
 

Osake-
vaihto, kpl 

Osuus osake-
kannasta, % 

Arvo 
yhteensä, 

milj. euroa 

Päätös-
kurssi, 
euroa 

Ylin 
noteeraus, 

euroa 

Alin 
noteeraus, 

euroa 

Keski-määräinen 
kurssi, euroa 

3 736 674 8,29 22,4 4,80 7,43 4,66 5,98 
 
Verkkokauppa.comin markkina-arvo ja osakkeenomistajat 

 31.3.2022 
Markkina-arvo (ilman omia osakkeita), milj. euroa 214,7 
Osakkeenomistajia 19 755 
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien osuus, % 10,9 
Kotitalouksien omistusosuus, % 54,4 
Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistusosuus, % 15,8 
Muiden kotimaisten sijoittajien osuus, % 18,9 

 
Neljänneksen lopussa yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Euroclear Finland Oy:n osakerekisterin mukaan 
olivat Samuli Seppälä (35,4 %), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,6 %), Mandatum 
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Henkivakuutusosakeyhtiö (5,0 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (4,8 %) ja Nordea Small Cap 
Fund (3,1 %). 
 
Yhtiön osakepääoma 31.3.2022 oli 100 000 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 45 065 130 osaketta, 
sisältäen yhtiön hallussa olevat 297 968 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi 
äänestää eikä niille makseta osinkoa. Omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,66 prosenttia. 
Yhtiö on luovuttanut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 25 429 hallussaan olevaa 
omaa osaketta osana hallituksen sekä avainhenkilöiden osakepalkkioiden maksamista.  
 
1.4.2022 yhtiö kertoi 2 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta osakeannista yrityskaupan rahoittamisen 
osana. Uusien liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärä on 289 402 kappaletta. Uudet osakkeet edustavat 
noin 0,64 prosenttia Verkkokauppa.comin osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden 
rekisteröinnin jälkeen Verkkokauppa.comin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaislukumäärä on 45 354 
532. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella listalla 8.4.2022. 
 
Osakkeisiin liittyvät valtuutukset 
 
Yhtiön hallituksella oli 31.3.2022 voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen 
osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2022). Osakemäärä vastaa enintään 
kymmentä prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.  
 
Lisätietoja Verkkokauppa.comin osakkeista ja osakkeenomistajista sekä johdon omistuksista löytyy yhtiön 
sijoittajasivuilta https://investors.verkkokauppa.com/fi 
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET 
 
Verkkokauppa.com Oyj sai 15.3.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen 
omistusosuuden muutoksesta, jonka mukaan Mandatum Henkivakuutusyhtiön yhteenlaskettu suora 
omistusosuus Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt viiden prosentin rajan. Ilmoituksen 
mukaan Mandatum Henkivakuutusyhtiö omisti 15.3.2022 suoraan yhteensä 2 255 206 Verkkokauppa.com 
Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,0 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. 
 
 
PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄT  
 
Verkkokauppa.comilla on käytössä yksi toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnattu osakepohjainen 
kannustinjärjestelmä; suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) vuosille 
2020–2022. Liitetiedot-osion kohdassa 1.10 on kerrottu tarkemmin yhtiön osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä.  
 
Maaliskuussa 2022 Verkkokauppa.com luovutti Lisäosakeohjelman (Matching Share Plan) 2018–2020 toisen 
sitouttamisjakson 2019-2021 mukaiset palkkiot suunnatussa maksuttomassa osakeannissa maaliskuussa 
2022. Osakeannissa luovutettiin 2.3.2022 yhteensä 20 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta seitsemälle 
avainhenkilölle.  
 
Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä päätöksellä siten ole 
laimentavaa vaikutusta.  
 
 
  

https://investors.verkkokauppa.com/fi
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YRITYSOSTOT 
 
Verkkokauppa.com tiedotti 9.2.2022 sopineensa suomalaisen e-ville.com -verkkokaupan ostamisesta. 
Yrityskauppa tukee Verkkokauppa.comin strategiaa vahvistaa ja laajentaa valikoimaa omissa tuotemerkeissä. 
Kauppahinta on noin 5,3 miljoonaa euroa, josta rahana maksetaan 3,3 miljoonaa euroa ja 2,0 miljoonaa euroa 
yhtiön kaupan täytäntöönpanon yhteydessä suunnatussa annissa myyjälle annettavilla uusilla osakkeilla. 
Osapuolet ovat lisäksi sopineet mahdollisista enintään noin 6,7 miljoonan euron lisäkauppahintaeristä, jotka 
maksetaan ehdollisena sille, että yhteenlaskettu omien tuotemerkkien myynti ylittää asetetut tavoitteet 
vuosina 2022, 2023 tai 2024. Yhteensä kokonaiskauppahinta voi olla enintään 12,0 miljoonaa euroa.  
 
Yrityskauppa saatiin päätökseen 1.4.2022, ja e-villen liiketoiminta siirtyi Verkkokauppa.comille. Liiketoiminta 
konsolidoidaan Verkkokauppa.comin lukuihin vuoden 2022 toisen neljänneksen alusta alkaen. Ostetulla 
liiketoiminnalla arvioidaan olevan Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihtoon 5–8 miljoonan euron 
positiivinen vaikutus. 
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2022. Yhtiökokous 

• Vahvisti tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021 maksettavaksi osingoksi 0,060 euroa osaketta kohden.  
• Valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 0,186 euroa 

osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2022 aikana. 
• Hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin. 
• Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä 

hallituksen jäsenten lukumäärää. 
• Valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Christoffer Häggblom, Mikko Kärkkäinen, 

Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma. 
• Valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. 

 
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi Arja Talman 
hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Häggblomin varapuheenjohtajaksi. 
 
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Kai Seikku (puheenjohtaja), Arja Talma 
(varapuheenjohtaja) sekä Christoffer Häggblom. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma 
(puheenjohtaja), Christoffer Häggblom, Kai Seikku ja Johan Ryding. 
 
Verkkokauppa.com julkisti pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 
päätöksistä 24.3.2022, pörssitiedote on luettavissa yhtiön verkkosivuilla.  
 
 
OSINKO 
 
Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2022 maksaa osinkoa 0,060 euroa osaketta 
kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2022 ja maksupäivä 4.4.2022. 
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta enintään 
0,186 euroa osaketta kohden kolmessa erässä vuoden 2022 aikana. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. 
 
Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksien tai säännöksien mahdollisista 
muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolmessa erässä valtuutuksen 
voimassaoloaikana seuraavasti: 
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- Hallitus päätti 27.4.2022 maksaa ensimmäisen erän neljännesosingosta, 0,061 euroa osakkeelta, 
maksupäivä on 9.5.2022, 

- toinen erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,062 euroa osakkeelta, maksetaan 25.7.2022 ja 
- kolmas erä osingosta, jonka määrä on enintään 0,063 euroa osakkeelta, maksetaan 7.11.2022. 

 
Hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta tämän valtuutuksen perusteella ja yhtiö julkistaa päätökset 
erikseen. 
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Verkkokauppa.com sai 1.4.2022 e-ville.com -yritysoston päätökseen ja toteutti kaupan yhteydessä 
suunnatun osakeannin. Kauppahinnasta osa maksettiin käteisellä ja osa suunnatussa annissa merkityillä 
Verkkokauppa.com Oyj:n uusilla osakkeilla. Uusien liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärä oli 289 402 
kappaletta ja ne edustavat noin 0,64 prosenttia Verkkokauppa.comin osakkeista. Uudet osakkeet 
rekisteröitiin kaupparekisteriin 7.4.2022.  
 
 
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen 
kuluttajakäyttäytymiseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, vientiliiketoiminnan tilanteeseen, tuotteiden 
saatavuuteen ja kilpailukenttään. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten 
liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen 
ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin tekijöihin 
liittyvät riskit. Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivinen tai positiivinen vaikutus 
yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen.  
 
Geopoliittiset selkkaukset ja talouspakotteet, talouden yleinen epävarmuus ja sen myötä 
rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus voi vaikuttaa Verkkokauppa.comin liiketoimintaan ja 
kasvumahdollisuuksiin haitallisesti. Inflaatiolla ja mahdollisesti kiristyvällä rahapolitiikalla saattaa olla 
enenevissä määrin vaikutuksia kuluttajien oman talouden luottamukseen ja sitä kautta 
kulutuskäyttäytymiseen. Mahdollisia vaikutuksia Verkkokauppa.comin liiketoimintaan saattaa olla 
nähtävissä koko tuotteiden toimitusketjun, logistiikan, tuotteiden ja palveluiden hintojen sekä 
asiakkaidemme kulutuskäyttäytymisen kautta. 
 
Haasteet tuotantoketjujen ja logistiikan tehokkuudessa, mm. tuotteiden ja tiettyjen komponenttien sekä 
konttien saatavuudessa jatkuvat. Toisaalta olemme varautuneet varastojen optimoinnilla mahdollisesti 
jatkuviin saatavuusongelmiin.  
 
COVID-19-pandemian vaikutukset ja rajoitukset ihmisten elämään ovat helpottuneet. Mahdollisilla uusilla 
virusmuunnoksilla tai pandemian uudelleen voimistumisella saattaisi olla vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan 
lyhyellä aikavälillä. Pandemia pitkittyminen saattaisi aiheuttaa epävarmuutta kotitalouksien luottamukseen 
taloutta kohtaan ja tällä voisi olla vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen.  
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VUODEN 2022 NÄKYMÄT 
 
Tulevaisuuden näkymiin kohdistuu epävarmuutta maailman geopoliittisiin selkkauksiin, Ukrainan kriisiin ja 
makrotalouteen sekä koronapandemian jälkeiseen aikaan liittyen. Yhtiön kuluvan vuoden kasvunäkymiä 
pidetään haasteellisina toimintaympäristön muutoksista johtuen. Talouden kasvun odotettu hidastuminen 
ja inflaation kiihtyminen sekä Ukrainan kriisi ovat heikentäneet entisestään kotitalouksien luottamusta 
omaan talouteen. Näistä seikoista johtuen kuluttajakysyntä ja -liiketoiminta olivat alkuvuonna odotettua 
hiljaisempaa. Ukrainan kriisin myötä yhtiö teki päätöksen lopettaa kaikki myynti Venäjälle, emmekä odota 
tämän palautuvan kuluvan vuoden aikana. Lisäksi pandemiaan liittyvien rajoitusten poistuessa, 
kotitalouksien kulutuksen nähdään suuntautuvat kestokulutustavaroista palveluihin, kuten matkustamiseen. 
On myös mahdollista, että nousseet energian hinnat ja Kiinan heikentynyt koronatilanne vaikuttaa edelleen 
komponenttien ja tuotteiden saatavuuteen sekä satamien ja muun logistiikan toimintaan kuluvan vuoden 
aikana. 
 
Yhtiö uskoo, että se onnistuu hyödyntämään edukseen kuluttajien online-siirtymää ja kasvattamaan 
markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Yhtiö arvioi asiakkaiden siirtymisen asioimaan yhä 
enenevässä määrin verkkoon olevan pysyvää. Vahva taseemme mahdollistaa toiminnan strategian mukaisen 
laajentamisen. 
 
 
VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 (päivitetty 23.3.2022) 
 
Verkkokauppa.com odottaa liikevaihdon olevan 530–590 miljoonan euron välillä (vuonna 2021: 574,5 
miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) olevan 12–19 miljoonan euron 
välillä (vuonna 2021: 20,3 miljoonaa euroa) vuonna 2022. 
 
 
Helsingissä 28. huhtikuuta 2022 
 
Verkkokauppa.com Oyj 
Hallitus 
 
 
TIEDOTUSTILAISUUDET 
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 
28.4.2022 klo 10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo 
katsauskauden kehityksestä. 
 
Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä torstaina 28.4.2022 klo 11.00. 
Kysymyksiä voi esittää etukäteen tai esityksen aikana sähköpostitse osoitteeseen 
investors@verkkokauppa.com. 
 
Tilaisuuksien esitysmateriaalit löytyvät osoitteesta https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations. 
Molempia tilaisuuksia voi seurata LiveStream-lähetyksenä www.verklive.com. 
 
 
  

mailto:investors@verkkokauppa.com
https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations
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TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET, TILINPÄÄTÖS JA YHTIÖKOKOUS 
 
Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus:  
- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 torstaina 14.7.2022 
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2022 torstaina 27.10.2022 
- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 9.2.2023. 
 
 
Lisätietoja:  
Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj  
sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com 
 
Mikko Forsell, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj 
sähköposti mikko.forsell@verkkokauppa.com 
Puh. 050 434 2516 
 
Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications, Verkkokauppa.com Oyj 
sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com 
puh. 040 671 2999 
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.verkkokauppa.com 
 
 
 
 
Verkkokauppa.com auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 80 000 
tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, 
myymälöiden, 24 h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. 
Suomen suosituimpana ja vierailluimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana, yhtiön 
toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä 
jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaaressa, jossa yhtiön pääkonttori myös 
sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin 
pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK. 

mailto:s%C3%A4hk%C3%B6posti%20marja.makinen@verkkokauppa.com
http://www.verkkokauppa.com/
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VERKKOKAUPPA.COM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 
TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.–31.3.2022 

 
Tuloslaskelma  
 
    1-3/ 1-3/ 1-12/ 
Tuhatta euroa Liite 2022 2021 2021 
          
Liikevaihto 1.3 124 755 134 034 574 514 
          
Liiketoiminnan muut tuotot   159 123 922 
Materiaalit ja palvelut   -105 497 -112 308 -483 323 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -9 995 -9 051 -36 570 
Poistot    -1 323 -1 234 -4 983 
Liiketoiminnan muut kulut   -7 439 -6 364 -30 263 
          
Liikevoitto   660 5 201 20 296 
          
Rahoitustuotot   2 1 6 
Rahoituskulut   -361 -322 -1 352 
          
Tulos ennen veroja   301 4 880 18 949 
          
Tuloverot   -104 -1 029 -3 856 
          
Kauden tulos    197 3 851 15 093 
          
Kauden tuloksen jakautuminen         
Yhtiön omistajille   197 3 851 15 093 
          

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen 
tulos         
Osakekohtainen tulos, euroa   0,00 0,09 0,34 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa   0,00 0,09 0,33 
 
 
Laaja tuloslaskelma  
 
    1-3/ 1-3/ 1-12/ 
Tuhatta euroa   2022 2021 2021 
          
Kauden tulos   197 3 851 15 093 
          
Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi       
Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista 
sijoituksista   72 - - 
Eriin liittyvät tuloverot   -14 - - 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen 58 - - 
Kauden laaja tulos   255 3 851 15 093 
          
Kauden laajan tuloksen jakautuminen         
Yhtiön omistajille   255 3 851 15 093 



12 (24) 
 

Tase 
 

Tuhatta euroa Liite 31.3.2022 31.12.2021 
Pitkäaikaiset varat       
Aineettomat hyödykkeet   1 637 1 364 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   6 243 5 214 
Käyttöoikeusomaisuuserät 1.5 15 530 15 776 
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset   - 266 
Laskennalliset verosaamiset   1 248 1 289 
Myyntisaamiset 1.6/1.7 3 528 3 817 
Muut pitkäaikaiset saamiset   425 425 
Pitkäaikaiset varat yhteensä   28 609 28 151 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus   91 382 87 803 
Myyntisaamiset 1.6/1.7 22 121 23 124 
Lainasaamiset   751 - 
Muut saamiset   3 058 3 699 
Tuloverosaamiset     852 - 
Siirtosaamiset   5 697 8 627 
Rahavarat 1.7 16 652 20 917 
Lyhytaikaiset varat yhteensä   140 513 144 170 

       
Varat yhteensä   169 122 172 321 
        
Oma pääoma       
Osakepääoma   100 100 
Omat osakkeet   -1 515 -1 611 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   25 971 25 938 
Kertyneet voittovarat   8 406 -3 838 
Kauden tulos   255 15 093 
Oma pääoma yhteensä   33 217 35 683 

     
Pitkäaikaiset velat       
Vuokrasopimusvelat 1.7 15 579 16 105 
Lainat rahoituslaitoksilta   10 000 - 
Varaukset   822 896 
Pitkäaikaiset velat yhteensä  26 401 17 001 
        
Lyhytaikaiset velat       
Vuokrasopimusvelat 1.7 4 227 4 034 
Lainat rahoituslaitoksilta   5 000 - 
Saadut ennakkomaksut   4 698 5 761 
Ostovelat  1.7 65 391 77 609 
Muut lyhytaikaiset velat    6 598 10 718 
Siirtovelat   21 851 19 778 
Tuloverovelat   1 738 1 738 
Lyhytaikaiset velat yhteensä   109 504 119 638 
        
Velat yhteensä  135 906 136 639 
        
Oma pääoma ja velat yhteensä   169 122 172 321 
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Rahavirtalaskelma 
 

  1-3/ 1-3/ 1-12/ 

Tuhatta euroa 2022 2021 2021 

Liiketoiminnan rahavirta        

Tulos ennen veroja 301 4 880 18 949 

Oikaisut       

Poistot ja arvonalentumiset 1 323 1 234 4 983 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset  -16 - - 

Rahoitustuotot ja -kulut 359 332 1 347 

Muut oikaisut  -36  -43 299 

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 931 6 403 25 578 

Käyttöpääoman muutos       

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 289 279  -615 

Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+) 3 824 3 378  -5 892 

Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+)  -3 579  -4 513  -12 419 

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒)  -18 013  -13 754 4 885 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  -15 549  -8 208 11 537 

Maksetut korot  -75  -21  -155 

Saadut korot 2 - 5 

Vuokrasopimusvelkojen koron osuus  -286  -312  -1 198 

Maksetut välittömät verot  -929  -514  -3 521 

Liiketoiminnan rahavirta  -16 836  -9 055 6 668 

        

Investointien rahavirta        

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin  -1 312  -365  -3 951 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  -367  -68  -903 

Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 266 -  -  

Investointien rahavirta  -1 412  -433  -4 854 

        

Rahoituksen rahavirta        

Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-)  -1 016  -973  -3 868 

Maksetut osingot - -  -20 129 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 000 - - 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 000 - - 

Rahoituksen rahavirta 13 984  -973  -23 996 

        

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒)  -4 265  -10 461  -22 182 

        

Rahavarat kauden alussa 20 917 43 099 43 099 

Rahavarat kauden lopussa 16 652 32 639 20 917 
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Laskelma oman pääoman muutoksista  

A   Osakepääoma   D   Käyvän arvon rahasto     
B   Omat osakkeet   E   Kertyneet voittovarat     
C   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   F   Oma pääoma yhteensä     

 
 
Tuhatta euroa A B C D E F 

Oma pääoma 1.1.2022 100  -1 611 25 938 0 11 255 35 683 

Kauden tulos - - - - 197 197 

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista 
sijoituksista - - - - 58 58 

Kauden laaja tulos yhteensä - - - - 255 255 

Osingonjako - - - -  -2 686  -2 686 

Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - 21 33 -  -21 33 

Osakeperusteinen palkitseminen - 75 - -  -143  -68 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 95 33 -  -2 849  -2 721 

Oma pääoma 31.3.2022 100  -1 515 25 971 0 8 661 33 217 
 
 
 
Tuhatta euroa A B C D E F 

Oma pääoma 1.1.2021 100  -2 206 25 816 0 16 839 40 549 

Kauden tulos - - - - 15 093 15 093 
Kauden laaja tulos yhteensä - - - - 15 093 15 093 
Osingonjako - - - -  -20 129  -20 129 
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - 535 122 -  -535 122 
Osakeperusteinen palkitseminen - 60      -13 47 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 595 122 -  -20 677  -19 960 

Oma pääoma 31.12.2021 100  -1 611 25 938 0 11 255 35 683 
 
 
Tuhatta euroa A B C D E F 
Oma pääoma 1.1.2021 100  -2 206 25 816 0 16 839 40 549 

Kauden tulos - - - - 3 851 3 851 
Kauden laaja tulos yhteensä - - - - 3 851 3 851 
Osingonjako - - - -  -12 345  -12 345 
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - - 22 - - 22 
Osakeperusteiset maksut  - - - -  -61  -61 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - 22 -  -12 407  -12 385 

Oma pääoma 31.3.2021 100  -2 206 25 838 0 8 283 32 015 
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Liitetiedot 

1.1 Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet 

Verkkokauppa.com Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin Oy:n 
pörssilistalla. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite on Tyynenmerenkatu 11, Helsinki. 
 
Verkkokauppa.com Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2022 on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin 
mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 2. maaliskuuta 2022 julkistetun tilinpäätöksen kanssa. 
Verkkokauppa.com Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 
tilinpäätöksessä 2021.  
 
Verkkokauppa.com Oyj ei ole ottanut raportointikaudella 2022 käyttöön uusia laskentaperiaatteita, joilla olisi 
merkittävää vaikutusta tähän osavuosikatsaukseen. 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten 
lukujen summa saattaa erota esitetystä summasta. Kaikki luvut tässä raportissa on esitetty tuhansina euroina, ellei toisin 
ole mainittu. 
 
 

1.2 Segmenttiraportointi 

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun 
se on soveltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat 
ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä 
pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä yhtiön liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden 
vahva integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistama 
volyymietu. 
 
 

1.3 Liikevaihto asiakassopimuksista 

Yhtiön tuottovirrat muodostuvat tuotemyynnistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26:lta eri 
päätuotealueelta yli 80 000 tuotetta, joita yhtiö myy kuluttajille verkkokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta 
Suomessa. Yhtiön harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluvat esimerkiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä 
näkyvyyden myynti. Maantieteellisesti liikevaihto kertyy pääasiallisesti Suomesta.  
 
Tuotemyynti tuloutetaan ajankohtana, jolloin määräysvalta on siirtynyt. Palvelumyynti tuloutetaan pääsääntöisesti ajan 
kuluessa.  

 
Liikevaihdon jaottelu 
 
Liikevaihto asiakassopimuksista 
 
  1-3/ 1-3/ 1-12/ 

Tuhatta euroa 2022 2021 2021 

Yhtenä ajankohtana 123 589 133 135 569 424 

Ajan kuluessa 1 166 899 5 090 

Liikevaihto yhteensä 124 755 134 034 574 514 
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Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 
 
  1-3/ 1-3/ 1-12/ 
Tuhatta euroa 2022 2021 2021 
Suomi 117 704 124 459 534 954 
Muu maailma 7 051 9 575 39 560 

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 124 755 134 034 574 514 
 
 
Asiakasrahoituksen tuotot 
 
Yhtiö esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskelmilla osana liikevaihtoa.  
 
Alla olevassa taulukossa kuvataan kaudella kirjatut omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna 
efektiivisen koron mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot koostuvat muista 
palkkioista.  
 

  1-3/ 1-3/ 1-12/ 

Tuhatta euroa 2022 2021 2021 

Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 815 655 2 778 

Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 413 335 1 540 

Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 1 228 990 4 318 
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1.4 Toiminnan kausiluontoisuus 

Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat 
suurimmillaan vuodenvaihteessa ja alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. 
 
 

1.5 Käyttöoikeusomaisuuserät 

      
Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 776 17 347 
Lisäykset - 1 202 

Uudelleenarvostukset 731 1 019 

Vähennykset -32 -141 

Poistot ja arvonalentumiset -945 -3 650 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 15 530 15 776 
 
 
Tilikausilla 2022 ja 2021 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja 
uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin. 

 
1.6 Myyntisaamiset 

  31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

Tuhatta euroa 
Myynti-

saamiset 

Tappiota 
koskeva 

vähennyserä 
Myynti-

saamiset 

Tappiota 
koskeva 

vähennyserä 
Myynti-

saamiset 

Tappiota 
koskeva 

vähennyserä 

Erääntymättömät saamiset 21 325 203 17 337 764 22 771 229 

1-60 päivää erääntyneet 4 805 332 4 203 285 4 629 280 

61-120 päivää erääntyneet 119 65 123 86 135 87 

Yli 121 päivää erääntyneet 112 112 58 58 233 233 

Yhteensä 26 362 712 21 721 1 193 27 769 829 
 

 

1.7 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin 
 

31.3.2022 
Käypään arvoon 

muun laajan 
tuloksen kautta 

Jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
Vuokra-

sopimusvelat 

  
    
Tuhatta euroa Tasearvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat         
Myyntisaamiset ja muut saamiset  - 3 953 - 3 953 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä - 3 953 - 3 953 
          
Lyhytaikaiset rahoitusvarat         
Myyntisaamiset  - 22 121 - 22 121 
Lainasaamiset - 751 - 751 
Rahavarat - 16 652 - 16 652 
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Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä - 39 524 - 39 524 
          
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 0 43 477 0 43 477 

          
Pitkäaikaiset rahoitusvelat         
Vuokrasopimusvelat (taso 2) - - 15 579 15 579 
Lainat rahoituslaitoksilta - 10 000 - 10 000 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä - 10 000 15 579 25 579 

          
Lyhytaikaiset rahoitusvelat         
Vuokrasopimusvelat (taso 2) - - 4 227 4 227 
Lainat rahoituslaitoksilta - 5 000 - 5 000 
Ostovelat - 65 391 - 65 391 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä - 70 391 4 227 74 618 
          
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 0 80 391 19 806 100 197 
          

          
31.12.2021 

Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 

Jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
Vuokra-

sopimusvelat 

  
    
Tuhatta euroa Tasearvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat         
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 266 - - 266 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  - 4 241 - 4 241 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 266 4 241 - 4 508 
          
Lyhytaikaiset rahoitusvarat         
Myyntisaamiset  - 23 124 - 23 124 
Rahavarat  - 20 917 - 20 917 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä - 44 041 - 44 041 
          
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 266 48 282 0 48 549 

          
Pitkäaikaiset rahoitusvelat         
Vuokrasopimusvelat (taso 2) - - 16 105 16 105 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä - - 16 105 16 105 

          
Lyhytaikaiset rahoitusvelat         
Vuokrasopimusvelat (taso 2) - - 4 034 4 034 
Ostovelat - 77 609   77 609 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä - 77 609 4 034 81 644 
          
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 0 77 609 20 139 97 749 

 
Taso 2 sisältää korolliset velat ja johdannaiset ja taso 3 sijoitukset noteeraamattomiin osakkeisiin ja rahastoihin. 
 

1.8 Osingot 

Katsauskauden aikana päätetyt maksettavat osingot ja vertailuvuoden aikana maksetut osingot 
 

2022     
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa 

  4.4.2022 0,060 

Osingot yhteensä, tuhatta euroa   2 686 

2021     
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Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa 

  7.4.2021 0,276 

  4.5.2021 0,057 

  27.7.2021 0,058 

  2.11.2021 0,059 

Osingot yhteensä, tuhatta euroa   20 129 
 

1.9 Lähipiiritapahtumat 

Lähipiiriin Verkkokauppa.com Oyj:ssä katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja 
toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj:n johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset 
perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat 
tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön lähipiiriin kuuluu hallituksen jäsen Samuli Seppälä, joka 
raportointihetkellä 31.3.2022 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 35,41 %. 
 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021 
Tavaroiden ja palveluiden myynti     
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen 10 86 
      
Tavaroiden ja palveluiden osto     
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään - - 
      
      

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021 
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot     
 Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään - - 
      
 Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään - - 

 
 

1.10 Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

Verkkokauppa.com Oyj:lla on ollut käytössä kaksi erillistä osakepohjaista kannustinohjelmaa yhtiön toimitusjohtajalle 
ja johtoryhmälle. Ohjelmien tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon 
nostamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa 
johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemiseen ja 
kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Katsauskauden lopussa voimassa on enää Osakesijoitukseen perustuva 
suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2020–2022. 
 
Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma 2018–2020 

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching Share Plan, MSP) 2018–2020 henkilö voi ansaita 
hallituksen päättämän määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. 
Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 2018–2020 ja 2019–2021. Sitouttamisjaksolta 2018–2020 maksettavat 
palkkiot vastaavat enintään 50 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa ja sitouttamisjaksolta 2019–2021 
enintään 45 000:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettavat osuudet.  

Maaliskuussa 2021 yhtiön hallitus päätti suunnatusta maksuttomasta osakeannista lisäosakeohjelman (MSP) 2018–
2020 ensimmäisen sitouttamisjakson 2018–2020 mukaisten osakepalkkioiden maksamiseksi. 2.3.2021, luovutettiin 
yhteensä 15 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta viidelle avainhenkilölle ohjelman ehtojen mukaisesti. Lisäksi osa 
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palkkiosta maksettiin rahana, jolla pyrittiin kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia 
maksuja. Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei laskettu liikkeeseen uusia osakkeita eikä päätöksellä siten ole 
laimentavaa vaikutusta. 

Maaliskuussa 2022 Verkkokauppa.com luovutti Lisäosakeohjelman 2018–2020 toisen sitouttamisjakson mukaiset 
palkkiot suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 
myöntämällä valtuutuksella. Osakeannissa luovutettiin 2.3.2022 yhteensä 20 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta 
seitsemälle avainhenkilölle. Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei laskettu liikkeeseen uusia osakkeita eikä 
päätöksellä siten ole laimentavaa vaikutusta. Tämä ohjelma on nyt maksettu kokonaisuudessaan ja päättynyt. 

Osakesijoitukseen perustuva suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2020–2022 

Osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–
2022 henkilö voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen ja osakkeen 
kokonaistuoton (Total Shareholder Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa on yksi 
ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen 
asettamien TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palkkiona maksetaan kolme lisäosaketta 
kutakin kohdennettua osaketta kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja 
kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita 
hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen 
voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy 
ennen palkkion maksamista. 

Ohjelman piiriin kuuluu seitsemän ihmistä, toimitusjohtaja ja kuusi johtoryhmän jäsentä. Osallistuja on oikeutettu 
saamaan ohjelman perusteella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä osakkeita 
ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. 
Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 440 tuhatta Verkkokauppa.com Oyj:n 
osakkeen arvoa (bruttomäärä).  

 
1.11 Vakuudet ja vastuusitoumukset 

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.12.2021 

Omasta puolesta annetut vakuudet     

Takaukset 3 463 3 463 

      

Muut vastuut ja vastuusitoumukset 9 9 
 

Takaukset liittyvät vuokravakuuksiin, tullivakuuteen ja rembursseihin. Muut vastuut ja vastuusitoumukset liittyvät 
jäännösarvovastuisiin. 
 

1.12 Myöhemmin voimaan tulevat IFRS-standardit 

Millään julkaistulla, muttei vielä voimassa olevalla IFRS-standardilla, IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä 
vuosittaisella parannuksella tai muutoksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen. 
 

1.13 Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Verkkokauppa.com sai 1.4.2022 e-ville.com -yritysoston päätökseen ja toteutti kaupan yhteydessä suunnatun 
osakeannin. Kauppahinnasta osa maksettiin käteisellä ja osa suunnatussa annissa merkityillä Verkkokauppa.com Oyj:n 
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uusilla osakkeilla. Uusien liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärä oli 289 402 kappaletta ja ne edustavat noin 0,64 
prosenttia Verkkokauppa.comin osakkeista. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 7.4.2022.  

 
LISÄINFORMAATIO 

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 

  1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 
Tuhatta euroa 2022 2021 2021 2021 2021 
            
Liikevaihto 124 755 168 938 141 039 130 503 134 034 
            
Liiketoiminnan muut tuotot 159 148 265 386 123 
Materiaalit ja palvelut  -105 497  -142 758  -120 184  -108 074  -112 308 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -9 995  -9 669  -8 468  -9 383  -9 051 
Poistot   -1 323  -1 264  -1 244  -1 241  -1 234 
Liiketoiminnan muut kulut  -7 439  -10 060  -6 756  -7 083  -6 364 
            
Liikevoitto 660 5 335 4 652 5 108 5 201 
            
Rahoitustuotot 2 1 2 2 1 
Rahoituskulut  -361  -340  -321  -369  -322 
            
Tulos ennen veroja 301 4 996 4 333 4 741 4 880 
            
Tuloverot  -104  -1 005  -868  -953  -1 029 
            
Kauden tulos  197 3 990 3 464 3 788 3 851 
            
Kauden tuloksen jakautuminen           
Yhtiön omistajille 197 3 990 3 464 3 788 3 851 
            

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos           
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 0,00 0,09 0,08 0,08 0,09 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) 0,00 0,09 0,08 0,08 0,09 

 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä tilinpäätöstiedotteessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-
tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. 
Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia. 
 
Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja 
parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen tarjoavan merkityksellistä 
täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta sekä taseesta. 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja 
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  2022 FY 2021 FY 
  Q1 Q2 Q3 Q4 2022 Q1 Q2 Q3 Q4 2021 
                      
Liikevaihto, tuhatta 
euroa 124 755       124 755 134 034 130 503 141 039 168 938 574 514 
Myyntikate, tuhatta 
euroa 19 257       19 257 21 727 22 429 20 856 26 180 91 191 

Myyntikate-% 15,4 %       15,4 % 16,2 % 17,2 % 14,8 % 15,5 % 15,9 % 
Käyttökate, tuhatta 
euroa 1 983       1 983 6 435 6 349 5 896 6 599 25 279 

Käyttökate-% 1,6 %       1,6 % 4,8 % 4,9 % 4,2 % 3,9 % 4,4 % 
Liikevoitto, tuhatta 
euroa 660       660 5 201 5 108 4 652 5 335 20 296 

Liikevoitto-% 0,5 %       0,5 % 3,9 % 3,9 % 3,3 % 3,2 % 3,5 % 
Vertailukelpoinen 
liikevoitto, tuhatta 
euroa 876       876 5 201 5 108 4 652 5 335 20 296 
Vertailukelpoinen 
liikevoitto% 0,7 %       0,7 % 3,9 % 3,9 % 3,3 % 3,2 % 3,5 % 
Kauden tulos, tuhatta 
euroa 197       197 3 851 3 788 3 464 3 990 15 093 
                      
Korollinen nettovelka, 
tuhatta euroa 18 154       18 154 -10 710 2 385 -682 -778 -778 
Investoinnit, tuhatta 
euroa 1 412       1 412 433 1 681 849 1 891 4 854 
                      

Omavaraisuusaste, % 20,2 %       20,2 % 20,3 % 23,3 % 22,4 % 21,4 % 21,4 % 
Nettovelkaantumisaste
, % 54,7 %       54,7 % -33,5 % 7,2 % -2,0 % -2,2 % -2,2 % 
Henkilöstö kauden 
lopussa* 753       753 738 801 736 825 825 
                      
Laimentamaton 
osakekohtainen tulos, 
euroa 0,00       0,00 0,09 0,08 0,08 0,09 0,34 
Laimennettu 
osakekohtainen tulos, 
euroa 0,00       0,00 0,09 0,08 0,08 0,09 0,33 

Osakkeiden lukumäärä 
yhteensä, 1 000 kpl 45 065       45 065 45 065 45 065 45 065 45 065 45 065 

Omien osakkeiden 
lukumäärä, 1 000 kpl 298       298 336 332 328 323 323 
Ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä, 
painotettu keskiarvo,       
1 000 kpl 44 715       44 715 44 715 44 721 44 727 44 731 44 731 
Laimennusvaikutuksella 
oikaistu ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä, 
painotettu keskiarvo,       
1 000 kpl 45 157       45 157 45 221 45 227 45 232 45 205 45 205 

 
 
*Henkilöstö sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. 
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 

TUNNUSLUKU MÄÄRITELMÄ  

PERUSTELUT 
VAIHTOEHTOISTEN  
TUNNUSLUKUJEN 
ESITTÄMISELLE 

MYYNTIKATE 
 

Liikevaihto - materiaalit ja palvelut 
 

 Myyntikate kertoo myynnin  
kannattavuuden. 

 
MYYNTIKATE, % 
 

(Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) / 
Liikevaihto x 100 

Myyntikateprosentti mittaa  
Verkkokauppa.comin 
myynnin  
kannattavuutta. 

KÄYTTÖKATE  Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset 

 Käyttökate kertoo 
liiketoiminnan  
operatiivisen 
kannattavuuden. 

 
KÄYTTÖKATE, % 
 

(Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset) / 
Liikevaihto x 100 

Käyttökateprosentti mittaa  
Verkkokauppa.comin 
operatiivista  
kannattavuutta. 

 
LIIKEVOITTO  
 

Liikevoitto on tulos ennen veroja ja  
nettorahoitustuottoja 

 Liikevoitto kertoo 
liiketoiminnan  
tuloksen ja on keskipitkän 
aikavälin tavoitteissa 
käytettävä keskeinen 
mittari 

 
LIIKEVOITTO, % 
 

Liikevoitto/ 
Liikevaihto x 100 

Liikevoittoprosentti mittaa  
Verkkokauppa.comin 
operatiivista  
kannattavuutta. 

VERTAILUKELPOISUUTEEN 
VAIKUTTAVAT ERÄT 

Olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan 
kuulumattomat erät kuten suunniteltuun 

listautumiseen liittyvät menot, 
uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut sisältäen 

henkilöstön irtisanomiskorvaukset ja muut 
uudelleenjärjestelyihin liittyvät erät, 

käyttöomaisuuden arvonalentumistappiot, 
käyttöomaisuuserien/liiketoimintojen 

luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, 
liiketoimintojen hankintaan liittyvät 

transaktiokulut, vahingonkorvaukset ja 
oikeudenkäyntikulut 

 

 

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO 
 
 

Vertailukelpoinen Liikevoitto on tulos 
oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla 

erillä 

 Vertailukelpoisen 
liiketuloksen avulla voidaan 
vertailla eri tilikausilla 
toteutunutta liikevoittoa 
ilman olennaisesti 
tavanomaiseen 
liiketoimintaan 
kuulumattomien erien 
vaikutusta 

VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO, % Vertailukelpoinen Liikevoitto/liikevaihto 

 
 
x 100 

Vertailukelpoinen 
liikevoittoprosentti mittaa 
Verkkokauppa.comin 
vertailukelpoista 
operatiivista 
kannattavuutta 
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OMAVARAISUUSASTE, % 
 

Oma pääoma yhteensä/ 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 Omavaraisuusaste mittaa  
Verkkokauppa.comin  
vakavaraisuutta, tappion  
sietokykyä, sekä kykyä 
selvitä  
sitoumuksista pitkällä 
tähtäimellä. 

KOROLLINEN NETTOVELKA Vuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset  Tunnusluku kuvaa Yhtiön 
velkaantuneisuutta 

 
NETTOVELKAANTUMISASTE, % 
 

Vuokrasopimusvelat -  
rahat ja pankkisaamiset - 

 korolliset saamiset/ 
Oma pääoma yhteensä 

x 100 

Tunnusluku mittaa  
Verkkokauppa.comin 
korollisen  
nettovelan ja oman 
pääoman  
suhdetta ja kuvaa yrityksen  
velkaantuneisuutta. 

INVESTOINNIT Taseen aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana 

 
Investoinnit tunnusluku 
antaa lisätietoa 
operatiivisen liiketoiminnan 
rahavirtatarpeista 

NETTOINVESTOINNIT 

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin – käyttöomaisuuden myyntitulot. 

Nettoinvestoinnit eivät sis. 
aktivoimattomia/keskeneräisiä hankintoja 

 

 

LAIMENTAMATON  
OSAKEKOHTAINEN TULOS 

Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/ 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän  

painotettu keskiarvo 

 
Tunnusluvut kuvaavat 
Yhtiön tuloksen 
jakautumista omistajilleen. 
 

LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN 
TULOS 

Yhtiön omistajille kuuluva kauden tulos/ 
Ulkona olevien osakkeiden painotettu  
keskiarvo + laimentavat potentiaaliset  

osakkeet 

 

 

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset 

  1-3/ 1-3/ 1-12/ 

Tuhatta euroa 2022 2021 2021 

Liikevoitto 660 5 201 20 296 

- Liiketoimintojen hankintaan liittyvät kulut 216 - - 

Vertailukelpoinen liikevoitto 876 5 201 20 296 
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