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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2022 
 
Kuluttajamarkkina pysyi haasteellisena vuoden viimeisellä neljänneksellä – liikevaihto laski -8 prosenttia 
 
Verkkokauppa.com Oyj   Tilinpäätöstiedote  9.2.2023 klo 8.00 
 
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
Loka-joulukuu 2022 lyhyesti 

• Liikevaihto oli 154,9 miljoonaa euroa (168,9) 
• Myyntikate oli 21,9 miljoonaa euroa (26,2) eli 14,1 % (15,5 %) liikevaihdosta. Myyntikatteeseen sisältyy 1,6 

miljoonan euron varaston alaskirjaus liittyen valikoiman tehostamiseen   
• Liikevoitto (EBIT) oli 0,8 miljoonaa euroa (5,3) eli 0,5 % (3,2 %) liikevaihdosta 
• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (5,3) eli 0,5 % (3,2 %) liikevaihdosta 
• Kauden tulos oli 0,5 miljoonaa euroa (4,0) 
• Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,09) 
• Investoinnit olivat 2,6 miljoonaa euroa (1,9) 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 15,5 miljoonaa euroa (4,6) 

 
Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti 

• Liikevaihto oli 543,1 miljoonaa euroa (574,5) 
• Myyntikate oli 80,6 miljoonaa euroa (91,2) eli 14,8 % (15,9 %) liikevaihdosta. Myyntikatteeseen sisältyy 1,6 

miljoonan euron varaston alaskirjaus liittyen valikoiman tehostamiseen 
• Liikevoitto (EBIT) oli 2,3 miljoonaa euroa (20,3) eli 0,4 % (3,5 %) liikevaihdosta 
• Vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (20,3) eli 0,6 % (3,5 %) liikevaihdosta 
• Kauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa (15,1) 
• Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,34) 
• Investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa (4,9) 
• Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (6,7) 
• Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

Verkkokauppa.com Oyj poikkeaa osingonjakopolitiikastaan, eikä vuoden 2022 tilikauden voitosta jaeta 
osinkoa. 

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 10-12/2022 10-12/2021 Muutos% 1-12/2022 1-12/2021 Muutos% 

Milj. euroa          
Liikevaihto 154,9 168,9 -8,3 % 543,1 574,5 -5,5 % 

Myyntikate 21,9 26,2 -16,4 % 80,6 91,2 -11,6 % 

Myyntikate, % 14,1 % 15,5 %   14,8 % 15,9 %  
Käyttökate 2,2 6,6 -66,4 % 7,8 25,3 -69,0 % 

Käyttökate, % 1,4 % 3,9 %   1,4 % 4,4 %  
Liikevoitto 0,8 5,3 -84,9 % 2,3 20,3 -88,7 % 

Liikevoitto, % 0,5 % 3,2 %   0,4 % 3,5 %  
Vertailukelpoinen liikevoitto 0,8 5,3 -85,8 % 3,5 20,3 -82,7 % 

Vertailukelpoinen liikevoitto, % 0,5 % 3,2 %   0,6 % 3,5 %  
Kauden tulos 0,5 4,0 -86,9 % 0,3 15,1 -97,9 % 

Investoinnit 2,6 1,9 37,4 % 9,3 4,9 90,8 % 

Liiketoiminnan rahavirta 15,5 4,6 234,7 % 1,5 6,7 -77,3 % 
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VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023  
 
Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2023 liikevaihdon laskevan (2022: 543,1 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen 
liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan (2022: 3,5 miljoonaa euroa) vuodesta 2022.  
 
 
TOIMITUSJOHTAJA PANU PORKAN KOMMENTIT 

 
Vuonna 2022 markkinaympäristö oli poikkeuksellisen 
haasteellinen. Helmikuussa alkanut Ukrainan kriisi johti 
vuoden kuluessa syvenevään taloudelliseen epävarmuuteen. 
Inflaation voimakas kiihtyminen, energiakriisi sekä korkojen 
nousu heikensivät kuluttajien ostovoimaa ja luottamusta 
omaan talouteen ja siten siirsivät harkinnanvaraista 
kuluttamista. Ostoaikomukset erityisesti suurempien 
hankintojen, kuten televisioiden ja muun kodin elektroniikan 
osalta laskivat voimakkaasti varsinkin vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. 
 
Marraskuussa alkaneessa sesongissa asiakasaktiivisuus oli 
kohtalaisella tasolla, mutta kysyntä kohdistui aiempaa 
voimakkaammin matalamman hintapisteen tuotteisiin ja 
tarjouksiin. Markkinan epävarmuus heijastui myös 
yritysmyyntiin. Verkkokauppa.comin liikevaihto laski vuoden 
viimeisellä neljänneksellä ja oli 154,9 miljoonaa euroa. 
Positiivista kehitystä nähtiin kuitenkin Verkkokauppa.comin 
omissa tuotemerkeissä, joiden myynti kehittyi suotuisasti. 
Vientiliiketoiminta kasvoi viimeisellä neljänneksellä 5,1 
prosenttia. 
 
Loka-joulukuussa onnistuimme sopeuttamaan kustannukset 
laskeneeseen kysyntään mm. varastotasoja madaltamalla ja 
markkinointikuluja optimoimalla. Liiketoiminnan muut kulut 
olivat 11 prosenttia vertailukautta matalammat. 
Kannattavuutta heikensi 1,6 miljoonan euron varaston 
alaskirjaus liittyen valikoiman tehostamiseen. 
 
Operatiivisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen ovat 
päätavoitteemme vuoden 2023 aikana. Tammikuussa 2023 
tiedotetun mukaisesti Verkkokauppa.com tavoittelee 10 
miljoonan euron tulosparannusta vuositasolla, josta vuoden 
2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5-8 miljoonaa euroa. 
Keskeiset tehostamistoimet liittyvät yhtiön valikoimaan, 
varastoon, toimitusvirtoihin ja organisaatiorakenteeseen. 
Tulosparannusohjelman osana yhtiössä käynnistettiin 
muutosneuvottelut. 

 
Panostamme jatkuvasti yhä parempaan, monikanavaiseen asiakaskokemukseen. Käynnissä on yhtiön historian suurin 
digitaalista kanavaamme koskeva uudistus. Pidämme kiinni visiostamme pysyä verkkokaupan edelläkävijänä jatkuvan 
innovoinnin ja kehityksen avulla. 
 
Haluan kiittää henkilöstöämme kuluneesta vuodesta. Teimme jo viime vuonna lukuisia toimenpiteitä kannattavuuden 
korjaamiseksi, mutta nyt käynnistetyt uudelleenjärjestelyt ovat valitettavasti tarpeen, jotta voimme varmistaa 
organisaatiomme ja kulurakenteen olevan linjassa vallitsevan haastavan markkinatilanteen kanssa. Näillä 
toimenpiteillä mukautamme ydinliiketoimintaamme entistä kannattavammaksi hyödyntämällä viimeisimpiä 

“Operatiivisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn 
parantaminen ovat päätavoitteemme vuoden 
2023 aikana. Verkkokauppa.com tavoittelee  

10 miljoonan euron tulosparannusta 
vuositasolla,” toteaa Panu Porkka, 

Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja 
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automaatioinvestointeja. Keskittymällä ydinliiketoimintaan ja sen kannattavuuteen varmistamme yhtiön menestyksen 
tulevaisuudessa ja että hyödynnämme täysin kaupan online-siirtymän. Uskomme asiakkaiden siirtymisen asioimaan 
yhä enenevässä määrin verkkoon olevan pysyvää. Tulemme menestymään hyödyntämällä tämän muutoksen ja 
kasvattamaan markkinaosuuttamme valituissa kategorioissa.  
 

TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS 
 
  10-12/ 10-12/   1-12/ 1-12/   
Milj. euroa 2022 2021 Muutos% 2022 2021 Muutos% 

Liikevaihto 154,9 168,9 -8,3 % 543,1 574,5 -5,5 % 

Liikevoitto 0,8 5,3 -84,9 % 2,3 20,3 -88,7 % 

Liikevoitto-% 0,5 % 3,2 %   0,4 % 3,5 %   
- Liiketoimintojen hankintaan liittyvät 
kulut 0,0     1,2     

Vertailukelpoinen liikevoitto 0,8 5,3 -85,8 % 3,5 20,3 -82,7 % 

Vertailukelpoinen liikevoitto -% 0,5 % 3,2 %   0,6 % 3,5 %   
 
 
Myynnin jakauma, osuus myynnistä, % 

 10-12/2022 10-12/2021 1-12/2022 1-12/2021 
Asiakassegmentit    
Kuluttajat 70 % 72 % 69 % 72% 
Yritysasiakkaat 22 % 20 % 24 % 21% 
Vienti 8 % 7 % 7 % 7% 
    
Myyntikanavat    
Verkkokauppa 61 % 63 % 61 % 61% 
Kivijalkakauppa 30 % 30 % 32 % 32% 
    
Tuotekategoriat    
Ydinkategoriat (CE) 83 % 84 % 84 % 86% 
Kehittyvät kategoriat 17 % 16 % 16 % 14% 

    
Vierailut verkkosivuilla, milj. 24.4 25.2 82.4   79.6  

    
Myynti on toimitetuista ja matkalla olevista tuotteista. Verkko- ja kivijalkakaupan myynti ei sisällä vientiä. 
 
Ydinkategoriat 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. Kehittyvät kategoriat ovat uusia 
ja kasvavia tuotekategorioita 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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Loka-joulukuu 2022 
 
Verkkokauppa.comin liikevaihto laski loka-joulukuussa 8,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna ja oli 154,9 miljoonaa euroa (168,9). Myynnin laskuun vaikutti ensisijaisesti vertailukautta hiljaisempi 
kuluttajakysyntä, joka laski 10,9 prosenttia. Yritysasiakassegmentti oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuotta 
vaisumpi, ja laski 3,3 prosenttia. Kuluttajakaupan osuus myynnistä oli 70 prosenttia (72 %), ja yritysmyynnin osuus 22 
prosenttia (20 %). Kuluttajien epävarmuus vaikutti heikentävästi marraskuussa alkaneeseen sesonkikauteen.   
 
Huhtikuussa toteutunut e-ville.com yrityskauppa kasvatti Verkkokauppa.comin viimeisen neljänneksen liikevaihtoa 1.0 
miljoonaa euroa.    
 
Ydinkategorioiden (CE) myynti laski 10,3 prosenttia ja niiden osuus myynnistä oli 83 prosenttia (84 %). Kodinkoneiden 
myynti kasvoi, kun taas tietokoneiden, televisioiden, komponenttien ja pelikategorian myynti laski vertailukaudesta. 
Kehittyvien tuotekategorioiden myynti oli lähes vertailukauden tasolla ja laski 1,7 prosenttia. Näiden osuus 
kokonaismyynnistä oli 17 prosenttia (16 %). Kehittyvistä tuotekategorioista vertailukautta paremmin myivät kodin 
valaistus sekä laukut ja matkustus.    
 
Verkkokauppa.comin online-myynti laski 10,1 prosenttia. 61 prosenttia (63 %) myynnistä tehtiin verkkokaupassa. 
Kivijalkakauppojen myynti laski 7,4 prosenttia ja oli 30 prosenttia (30 %) yhtiön myynnistä. 
 
Vientiliiketoiminnan myynnin kasvu tasaantui loppuvuotta kohden, ja se kasvoi loka-joulukuussa 5,1 prosenttia. Viennin 
osuus yhtiön myynnistä oli 8 prosenttia (7 %). Viennin kasvu tuli lähinnä e-ville.com-yritysoston myötä tulleista uusista 
myyntikanavista ja asiakkuuksista. Verkkokauppa.comin myynti ilman vientiä laski loka-joulukuussa -10 prosenttia.  
 
Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituspalveluiden tuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,2) sisältäen sekä 
korkotuotot että palkkiot.  
 
Henkilöstökulut nousivat loka-joulukuussa +15,0 prosenttia ja olivat 11,1 miljoonaa euroa (9,7). Kustannusten kasvu 
johtui pääasiallisesti pitkän tähtäimen strategisten kasvuhankkeiden edistämiseen liittyvistä osaamisinvestoinneista IT- 
ja konsernitoimintoihin. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut laskivat ja olivat 8,9 miljoonaa euroa (10,0). Laskuun 
vaikutti lähinnä pienemmistä tilausvolyymeista tippuneet ulkoistetun varaston henkilökustannukset. Myös 
markkinoinnin toimenpiteitä sopeutettiin hiljaisempaan kysyntään, ja markkinoinnin kustannukset olivat -22 prosenttia 
vertailukautta matalammat. Toisaalta keväällä tehty yrityskauppa puolestaan kasvatti liiketoiminnan muita kuluja 
vertailuvuodesta.   
 
Yhtiön liikevoitto (EBIT) loka-joulukuussa laski 4,5 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 0,8 miljoonaa euroa (5,3) ja sen osuus 
liikevaihdosta oli 0,5 prosenttia (3,2 %). Kannattavuutta heikensi 1,6 miljoonan euron varaston alaskirjaus liittyen 
valikoiman tehostamiseen. Operatiivisesti kannattavuuteen vaikutti kovan hintakilpailun heikentämä myyntikatetaso 
sekä parempikatteisen kuluttajamyynnin lasku. Lisäksi yleinen kustannusinflaatio heikensi tulosta. Vertailukelpoinen 
liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (5,3) ja kauden tulos 0,5 miljoonaa euroa (4,0). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
tekijät liittyivät e-ville.com -yrityskauppaan.  
 
Osakekohtainen tulos oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,01 euroa (0,09). 
 
 
Tammi-joulukuu 2022 
 
Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihto laski -5,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 543,1 miljoonaa 
euroa (574,5). Huhtikuussa toteutuneen e-ville.com yrityskaupan vaikutus Verkkokauppa.com liikevaihtoon vuonna 
2022 oli 5,4 miljoonaa euroa.    
 
Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot olivat 4,7 miljoonaa euroa (4,3) sisältäen sekä 
korkotuotot että palkkiot. Luottotappiovaraukset pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat joulukuun lopussa 0,8 
miljoonaa euroa (0,8). 
 
Henkilöstökulut kasvoivat tammi–joulukuussa 10,0 prosenttia ja olivat 40,2 miljoonaa euroa (36,6). Kasvu johtui 
pääasiallisesti pitkän tähtäimen strategisten kasvuhankkeiden edistämiseen liittyvistä osaamisinvestoinneista IT- ja 
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hankintaorganisaatioihin. Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut kasvoivat ja olivat 33,4 miljoonaa euroa (30,3). 
Kasvu johtui lähinnä varastoinnin ja logistiikan sekä teknologiakehitykseen liittyvistä korkeammista kustannuksista. 
 
Vuonna 2022 yhtiön liikevoitto (EBIT) laski 18,0 miljoonaa euroa ja oli 2,3 miljoonaa euroa (20,3) ja sen osuus 
liikevaihdosta oli 0,4 prosenttia (3,5 %). Kannattavuutta heikensi 1,6 miljoonan euron varaston alaskirjaus liittyen 
valikoiman tehostamiseen. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (20,3) ja kauden tulos 0,3 miljoonaa 
euroa (15,1). Koko vuoden kannattavuutta heikensi kaikissa tuotekategorioissa näkynyt kireä hintakilpailu ja sen myötä 
matalammat myyntikatteet sekä laskeneesta kuluttajakysynnästä johtunut matalampi myyntivolyymi. Lisäksi kiinteiden 
kustannusten kasvu ja e-ville.com -yritysosto vaikuttivat liikevoittoon.    
 
Osakekohtainen tulos oli tammi–joulukuussa 0,01 euroa (0,34).  
 
  
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Vuonna 2022 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (6,7). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 
oli 8,5 miljoonaa euroa (25,6). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti pääosin käyttökatteen kehitys ja laskeneen 
varastoarvon positiivista vaikutusta tasoittaneet matalammat ostovelat. 
 
Normaalin kausivaihtelun mukaan kassa, rahavirta ja ostovelat ovat yleensä suurimmillaan neljännen vuosineljänneksen 
lopussa ja pienimmät toisen vuosineljänneksen lopussa.  
  
Investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa (4,9) vuonna 2022. Investoinnit kohdistuivat pääosin Jätkäsaaren 
varastoautomaatiohankkeeseen ja e-ville.com -yritysostoon. Vuoden aikana yhtiö aktivoi taseeseen 0,8 miljoonaa euroa 
(0,5) palkkakustannuksia. Vuoden 2022 aikana maksettiin osakkeenomistajille osinkoina yhteensä 11,1 miljoonaa euroa 
(20,1). 
 
Vuoden 2022 lopussa Verkkokauppa.com konsernilla oli korollista rahalaitoslainaa yhteensä 24,1 milj. euroa (0,00). 
Yhtiöllä on 25 miljoonaa euroa käyttämättömiä valmiusluottolimiittejä, jotka ovat voimassa vuoteen 2025 asti.  
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja oli joulukuun lopussa 838 (825). Henkilöstömäärän kasvu liittyi 
pääosin yritysostoon. Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät.  
 
Vuonna 2022 Verkkokauppa.comissa panostettiin yritys- ja oppimiskulttuuriin, valmentavaan johtamiseen, 
hyvinvointiin ja työturvallisuuteen. Esihenkilöille tarjottiin vuoden aikana yli 30 erilaista valmennusta ja koulutusta. 
Käynnistimme sisäisen mentorointiohjelman sekä talent management-prosessin. Lanseerasimme myös uuden verkko-
oppimisen alustan, joka on parantanut tapaamme tuottaa oppimissisältöjä ja oppia arjessa. Lähes 60 työntekijää 
kouluttautui vuoden aikana tutkintoon johtavissa opinnoissa, ja osaamista kehitettiin myös läsnä- ja 
hybridikoulutuksissa. 
 
 
YRITYSVASTUU 
 
Vuonna 2022 Verkkokauppa.com edisti tavoitteitaan vastuullisuusohjelmansa mukaisesti. Vastuullisuusohjelma 
perustuu olennaisuuden perusteella valittuihin painopisteisiin ja teemoihin.  
 
Verkkokauppa.comin vastuullisuustyön ytimessä on myyminen tarpeeseen, samalla minimoiden asiakaspalautukset ja 
hävikki. Onnistumista mitataan palautusprosentin kautta, joka oli 0,7 % (1,1).  
 
Verkkokauppa.com toteutti laajan elektroniikan ja verkkokauppojen vastuullisuutta koskevan asiakastutkimuksen, 
jonka tulokset osoittivat kuluttajien kiinnostusta kuluttajaelektroniikan vastuullisuuskysymyksiin, kuten harkitsevaan 
kuluttamiseen, tuotteiden pitkäikäisyyteen, huolto- ja korjauspalveluihin, energiatehokkuuteen, sekä valmiutta 
käytetyn elektroniikan hankkimiseen.   
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Verkkokauppa.com otti valikoimaansa käytetyt tietokoneet ja laajentaa käytettyjen tuotteiden valikoimaa aktiivisesti, 
tavoitteenaan tarjota kiertotaloutta tukevia tuotteita ja palveluita. Omien tuotemerkkien tuotteille tarjottavia 
huoltopalveluita laajennettiin merkittävästi.   
 
Yhtiön ensimmäinen koko arvoketjun (scopet 1, 2, 3) kattava päästölaskenta vuodelta 2021 toteutettiin keväällä 2022, 
ja päästövähennyssuunnitelman työstäminen aloitettiin.  
 
Henkilöstövastuuta toteutettiin panostamalla yritys- ja oppimiskulttuuriin, valmentavaan johtamiseen, sekä 
hyvinvointiin ja työturvallisuuteen.  
 
Uusien toimintatapojen käyttöönotto hankintatoimessa jatkui kansainväliseen amfori BSCI- vastuullisuusjärjestelmään 
liittymisen myötä. Yhtiö mm. kehittää ja valvoo ihmisoikeuksien ja työelämän oikeuksien toteutumista omien 
tuotemerkkien hankintaketjuissa yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. Vuonna 2022 yhtiö uudisti tavarantoimittajia 
koskevat toimintaperiaatteet kattaen laajemmin mm. ihmisoikeudet, sosiaalinen ja ympäristövastuun sekä 
riskimateriaalit.  
 
Verkkokauppa.comin henkilöstöä koskevat toimintaperiaatteet koulutetaan koko henkilöstölle vuosittain ja 
raportointivuonna verkkokoulutuksen suoritti 92 prosenttia työntekijöistä.  
 
  
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT  
 
Kaupankäynti Verkkokauppa.comin osakkeilla Nasdaq Helsingin virallisella listalla alkoi 5.6.2020.  
 
Verkkokauppa.comin osake (VERK) Nasdaq Helsingissä tammi-joulukuussa 2022: 
 

 
Osake-

vaihto, kpl 

 
Osuus osake-

kannasta, % 

 
Arvo yhteensä, 

milj. euroa 

Päätös-
kurssi, 
euroa 

Ylin 
noteeraus, 

euroa 

Alin 
noteeraus, 

euroa 

Keski-määräinen 
kurssi, euroa 

9 196 645 20,28 42,2 2,84 7,43 2,83 4,59 
 
Verkkokauppa.comin markkina-arvo ja osakkeenomistajat 
 

 31.12.2022 
Markkina-arvo (ilman omia osakkeita), milj. euroa 128,6 
Osakkeenomistajia (joista hallintarekisteröityjä) 20 963 (8) 
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien osuus, % 10,0 
Kotitalouksien omistusosuus, % 56,4 
Rahoitus- ja vakuutuslaitosten omistusosuus, % 14,0 
Muiden kotimaisten sijoittajien osuus, % 19,5 

 
Vuoden lopussa yhtiön suurimmat osakkeenomistajat olivat Samuli Seppälä (35,2 %), Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,5 %), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (5,0 %), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen (4,8 %) ja Nordea Small Cap Fund (3,1 %). 
 
Yhtiön osakepääoma 31.12.2022 oli 100 000 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 45 354 532 osaketta, sisältäen yhtiön 
hallussa olevat 271 257 omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta 
osinkoa. Omien osakkeiden osuus osakkeiden lukumäärästä oli 0,6 prosenttia. Yhtiö on luovuttanut vuonna 2022 aikana 
yhteensä 52 140 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 edustaen noin 0,64 prosenttia 
Verkkokauppa.comin osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki 
Oy:n virallisella listalla 8.4.2022. 
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Osakkeisiin liittyvät valtuutukset 
Joulukuun 2022 lopussa yhtiön hallituksella oli voimassa oleva valtuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen 
osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2022). Hallitus on käyttänyt valtuutustaan 
hallituspalkkioiden maksamiseen sekä e-ville.com yrityskaupan kauppahinnan osana. Valtuutus on voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.3023, asti. 
 
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 1.11 on kerrottu tarkemmin yhtiön osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.  
 
2.3.2022 Verkkokauppa.com luovutti hallituksen päätöksellä suunnatussa maksuttomassa osakeannissa yhteensä 20 
000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta seitsemälle avainhenkilölle lisäosakeohjelman 2018–2020 toisen 
sitouttamisjakson 2019–2021 mukaisesti osakepalkkioiden maksamiseksi. Lisäksi osa palkkiosta maksettiin rahana, jolla 
pyrittiin kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.  
 
Osakepalkkioiden maksamisen yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä päätöksellä siten ole laimentavaa 
vaikutusta. Verkkokauppa.com Oyj:llä oli 31.12.2022 hallussaan 271 257 omaa osaketta. 
 
 
JOHTORYHMÄ 
 
Verkkokauppa.com kertoi 22.8.2022 vahvistavansa johtoryhmää. Toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin 
Nina Anttila ja strategia- ja innovaatiojohtajaksi Perttu Meldo. Miika Heinonen, Verkkokauppa.comin logistiikkajohtaja 
ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 siirtyi yhtiön sisällä uusiin tehtäviin. Kalle Koutajoki, Verkkokauppa.comin strategia- 
ja kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2019 ei jatkanut yhtiön palveluksessa. 
 
22.10.2022 nimitettiin Suvituuli Tuukkanen uudeksi markkinointi- ja viestintäjohtajaksi. Seppo Niemelä, 
Verkkokauppa.comin silloinen markkinointi- ja viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2018, ei jatkanut yhtiön 
palveluksessa. 
 
Uusien nimitysten myötä Verkkokauppa.comin johtoryhmä koostuu seuraavista jäsenistä 1.11.2022 alkaen: 
Panu Porkka, toimitusjohtaja 
Mikko Forsell, talousjohtaja 
Nina Anttila, toimitusketjujohtaja 
Vesa Järveläinen, kaupallinen johtaja 
Pekka Litmanen, myyntijohtaja 
Perttu Meldo, strategia- ja kehitysjohtaja 
Saara Tikkanen, henkilöstöjohtaja 
Jyrki Tulokas, teknologiajohtaja 
Suvituuli Tuukkanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja 
 
 

https://investors.verkkokauppa.com/fi
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YRITYSOSTOT 
 
Verkkokauppa.com osti 1.4.2022 suomalaisen e-ville.com -verkkokaupan. Kauppahinta on noin 5,3 miljoonaa euroa 
sekä lisäksi mahdollinen noin 6,7 miljoonan euron lisäkauppahintaerä. Yhteensä kokonaiskauppahinta voi olla enintään 
12,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminta konsolidoitiin Verkkokauppa.comin lukuihin huhtikuusta 2022 alkaen. Lisätietoja 
yritysostosta liitetiedossa 1.9. 
 

STRATEGIA  
 
Verkkokauppa.com katselmoi ja tarvittavin osin päivittää pitkän aikavälin strategiaansa vuoden 2023 ensimmäisen 
puoliskon aikana. Visio pysyä verkkokaupan edelläkävijänä on vahva ja asiakaslähtöisyys jatkuu korostetusti 
innovoinnissa ja toiminnan kehittämisessä. Tulevina vuosina yhtiö tulee jatkamaan panostusta ydinliiketoimintojen 
optimointiin ja tehostamiseen teknologian ja datan kautta. Tämän kautta yhtiö pyrkii kasvavissa määrin vapauttamaan 
resursseja uusien kannattavien kasvuinnovaatioiden skaalaamiseen ja kaupan alan uudistamiseen. 
 
 
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE) JA PALKITSEMISRAPORTTI  
 
Verkkokauppa.com julkaisee erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 
2022 suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitys kattaa myös muita keskeisiä 
hallinnoinnin osa-alueita. Asiakirjat ovat saatavilla Verkkokauppa.comin verkkosivuilla erillään hallituksen 
toimintakertomuksesta viimeistään 27.2.2023 alkavalla viikolla (viikko 9).  
 
 
SELVITYS MUISTA KUIN TALOUDELLISISTA TIEDOISTA  
  
Verkkokauppa.com julkaisee selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, mukaan lukien kestävän rahoituksen 
taksonomiaa koskevat tiedot, Suomen kirjanpitolain mukaisesti osana hallituksen toimintakertomusta viimeistään 
27.2.2023 alkavalla viikolla (viikko 9). 
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022 
 
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2021 sekä hyväksyi yhtiön toimielinten 
palkitsemisraportin ja valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. 
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen ja tilintarkastajan 
valinnasta ja palkkioista. 
 
Hallituksen kokoonpano 2022 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi uudelleen jäseniksi seuraavat henkilöt: 
Christoffer Häggblom (varapuheenjohtaja), Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli 
Seppälä ja Arja Talma (puheenjohtaja). 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Arja Talma valittiin 
Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Häggblom hallituksen varapuheenjohtajaksi. 
Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti; tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku 
(puheenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja) sekä Christoffer Häggblom, ja 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.  
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OSINKO 
 
Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2022 maksaa osinkoa 0,060 euroa osaketta kohden. 
Osinko maksettiin 4.4.2022. Lisäksi hallitus päätti yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen mukaisesti maksaa 9.5.2022 
neljännesosinkona 0,061 euroa osakkeelta, 25.7.2022 0,062 euroa osakkeelta sekä 27.10.2022 0,063 euroa osakkeelta.  
 
Hallituksen 27.10.2022 päättämän osingonjaon jälkeen yhtiöllä ei ole voimassa olevia osingonjakovaltuutuksia. 
 
 
OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO 
 
27.6.2022 julkistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano; Samuli Seppälä, Verkkokauppa.comin 
perustaja, edustaen itseään; Erkka Kohonen (toimikunnan puheenjohtajana), Senior Portfolio Manager, Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, ja Jukka Järvelä, Senior Portfolio Manager, Mandatum Asset 
Management, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön nimeämänä sekä Verkkokauppa.comin hallituksen 
puheenjohtaja Arja Talma. 
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Verkkokauppa.com antoi 16.1.2023 tulosvaroituksen ja kertoi sopeuttavansa liiketoimintaansa vastaamaan laskenutta 
kysyntää. Osana sopeuttamista yhtiö tehostaa valikoimaansa ja tekee varastoon liittyvän 1,6 miljoonan euron 
alaskirjauksen, jolla on heikentävä vaikutus vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokseen. Samalla 
julkistettiin ennakkotietoja vuoden 2022 taloudellisesta kehityksestä. 
 
Verkkokauppa.com kertoi 16.1.2023 käynnistävänsä tulosparannusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, ja siihen 
liittyen yhtiö aloitti muutosneuvottelut tammikuussa 2023. Tulosparannusohjelmalla tavoitellaan vuositasolla 10 
miljoonan euron tulosparannusta, josta vuoden 2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5-8 miljoonaa euroa. 
Muutosneuvotteluiden piirissä on Verkkokauppa.comin koko henkilöstö, noin 770 työntekijää. Mahdolliset 
irtisanomiset, osa-aikaistukset sekä olennaiset muutokset työsopimuksiin koskevat enintään 110 henkilöä. 
Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan henkilöstökustannuksien osalta 6 miljoonan euron vuotuista säästöä. 
Säästöistä 3-4 miljoonaa euroa odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja täysimääräisenä vuonna 
2024. Suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä arvioidaan, neuvottelutuloksista riippuen, syntyvän noin 1,3 miljoonan 
euron kustannukset. 
 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimintaympäristöön ja yleiseen 
kuluttajakäyttäytymiseen, kuten kodinelektroniikan kysyntään, tuotteiden saatavuuteen, kilpailukenttään ja 
vientiliiketoiminnan tilanteeseen. 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.  
 
Maailman geopoliittiseen tilanteeseen ja Ukrainan kriisiin sekä makrotalouteen liittyy epävarmuutta. Talouden yleinen 
epävarmuus ja korkea inflaatio sekä sen myötä rahoitusmarkkinoiden käyttäytymisen epävarmuus voivat vaikuttaa 
kuluttajien sekä yritysten ostovoimaan ja entisestään heikentää investointikykyä. Mahdollisia vaikutuksia 
Verkkokauppa.comin liiketoimintaan saattaa olla nähtävissä koko tuotteiden toimitusketjun, logistiikan, tuotteiden ja 
palveluiden hintojen sekä asiakkaidemme kulutuskäyttäytymisen kautta. Suomen talouden odotetaan supistuvan ja 
euro-alueen talouskasvun hidastumisesta johtuen taantuman vaara varjostaa Suomen talouden kehitystä. Tällä hetkellä 
näkyvyys talouden kehityskäänteeseen on hyvin rajoittunut.  
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VUODEN 2023 NÄKYMÄT 
 
Lähiajan riskit -osiossa kuvatuista seikoista johtuen kuluttajakysyntä ja -liiketoiminta arvioidaan jatkuvan haastavana ja 
liiketoimintaympäristön kehityksen ennustamista vaikeana vuoden aikana.  
 
Yhtiö uskoo, että se onnistuu hyödyntämään edukseen kaupan online-siirtymää ja kasvattamaan markkina-asemansa 
valitsemissaan tuotekategorioissa. Yhtiö arvioi asiakkaiden siirtymisen asioimaan yhä enenevässä määrin verkkoon 
olevan pysyvää.  
 
 
VERKKOKAUPPA.COMIN TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 
Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2023 liikevaihdon laskevan (2022: 543.1 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoisen 
liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) kasvavan (2022: 3.5 miljoonaa euroa) vuodesta 2022.  
 
 
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS 
 
Verkkokauppa.comin osinkopolitiikan mukaan yhtiö maksaa neljännesvuosittain kasvavaa osinkoa. Osinkopolitiikka 
perustuu Verkkokauppa.comin pyrkimykseen kasvattaa jatkuvasti liiketoimintaansa ja tulosta. Tilikaudella 2022 yhtiön 
liikevaihto laski ja tulos sekä omavaraisuusaste laskivat merkittävästi.  
 
Yhtiön vuoden 2022 taloudellisesta suoriutumisesta ja vallitsevista epävarmuuksista talouden tulevaan kehitykseen 
johtuen, hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj poikkeaa 
osingonjakopolitiikastaan, eikä vuoden 2022 tilikauden voitosta jaeta osinkoa.  
 
 
VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023 
 
Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi torstaina 30.3.2023 Helsingissä. 
Verkkokauppa.comin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen pörssitiedotteella. 
 
 
Helsingissä 8. helmikuuta 2023 
 
Verkkokauppa.com Oyj 
Hallitus 
 
 
 
 
 
 
TIEDOTUSTILAISUUDET 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille järjestetään suomeksi torstaina 9.2.2023 klo 
10.00 LiveStream-lähetyksenä, jossa Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo katsauskauden 
kehityksestä. 
 
Englanninkielinen tiedotustilaisuus järjestetään LiveStream-lähetyksenä samana päivänä klo 11.00.  
 
Kysymyksiä tiedotustilaisuuksiin 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 https://livestream.com/verkkokauppacom/events/10750606. 
 
  

mailto:investors@verkkokauppa.com
https://investors.verkkokauppa.com/fi/presentations
https://livestream.com/verkkokauppacom/events/10750606
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TULEVAT TALOUDELLISET TIEDOTTEET, TILINPÄÄTÖS JA YHTIÖKOKOUS 
 
Verkkokauppa.com Oyj:n tapahtumat ja taloudellisten katsausten julkistus: 
- Vuoden 2022 tilinpäätös julkaistaan viikolla 9, 2023 
- Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 30.3.2023 Helsingissä 
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2023 julkaistaan torstaina 27.4.2023 
- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023 julkaistaan torstaina 20.7.2023 
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2023 julkaistaan torstaina 26.10.2023 
- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 julkaistaan torstaina 8.2.2024 
 
 
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 90 000 tuotteen 
valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 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 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 
TALOUDELLISET TIEDOT 1.1.–31.12.2022 
 
Konsernin tuloslaskelma 
 

    10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

Tuhatta euroa Liite 2022 2021 2022 2021 

            

Liikevaihto 1.3 154 917 168 938 543 117 574 514 

            

Liiketoiminnan muut tuotot   336 148 908 922 

Materiaalit ja palvelut   -133 043 -142 758 -462 522 -483 323 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -11 116 -9 669 -40 233 -36 570 

Poistot    -1 415 -1 264 -5 552 -4 983 

Liiketoiminnan muut kulut   -8 875 -10 060 -33 434 -30 263 

            

Liikevoitto   804 5 335 2 285 20 296 

            

Rahoitustuotot   10 1 16 6 

Rahoituskulut   -417 -340 -1 686 -1 352 

            

Tulos ennen veroja   397 4 996 615 18 949 

            

Tuloverot   124 -1 005 -291 -3 856 

            

Kauden tulos    521 3 990 324 15 093 

            

Kauden tuloksen jakautuminen           

Yhtiön omistajille   521 3 990 324 15 093 

            
Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos           

Osakekohtainen tulos, euroa   0,01 0,09 0,01 0,33 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 
euroa   0,01 0,09 0,01 0,32 
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Konsernin laaja tuloslaskelma  
 

    10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

Tuhatta euroa   2022 2021 2022 2021 

Kauden tulos   521 3 990 324 15 093 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi           

Muuntoerot   -111 - 30 - 

Erät, joita ei siirretä myöhemmin tulosvaikutteisiksi           

Realisoituneet käyvän arvon muutokset oman pääoman 
ehtoisista sijoituksista   - - 72 - 

Eriin liittyvät tuloverot   - - -14 - 

Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista sijoituksista - - - - 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä verojen jälkeen   00 - 58 - 

Kauden laaja tulos   410 3 990 413 15 093 

            

Kauden laajan tuloksen jakautuminen           

Yhtiön omistajille   410 3 990 413 15 093 
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Konsernitase 
 

Tuhatta euroa Liite 31.12.2022 31.12.2021 

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat hyödykkeet   3 831 1 364 

Liikearvo   2 846 - 

Aineelliset hyödykkeet   6 752 5 214 

Käyttöoikeusomaisuuserät 1.5 12 866 15 776 

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset   0 266 

Laskennalliset verosaamiset   1 380 1 289 

Myyntisaamiset 1.6/1.7 5 615 3 817 

Muut pitkäaikaiset saamiset   397 425 

Pitkäaikaiset varat yhteensä   33 687 28 151 
        

Lyhytaikaiset varat       

Vaihto-omaisuus   74 767 87 803 

Myyntisaamiset 1.6/1.7 28 833 23 124 

Lainasaamiset   427 - 

Muut saamiset   2 691 3 699 

Tuloverosaamiset     898 - 

Siirtosaamiset   9 679 8 627 

Rahavarat 1.7 21 210 20 917 

Lyhytaikaiset varat yhteensä   138 506 144 170 
       

Varat yhteensä   172 193 172 321 

        

Oma pääoma       

Osakepääoma   100 100 

Omat osakkeet   -1 410 -1 611 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   27 472 25 938 

Muuntoerot   30 - 

Kertyneet voittovarat   -46 -3 838 

Kauden tulos   324 15 093 

Oma pääoma yhteensä   26 470 35 683 
     

Pitkäaikaiset velat       

Vuokrasopimusvelat 1.7 12 334 16 105 

Lainat rahoituslaitoksilta   23 750 - 

Laskennalliset verovelat   106 - 

Varaukset  745 896 

Muut pitkäaikaiset velat   30   

Pitkäaikaiset velat yhteensä  36 965 17 001 
        

Lyhytaikaiset velat       

Vuokrasopimusvelat 1.7 4 477 4 034 

Lainat rahoituslaitoksilta   394 - 
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Saadut ennakkomaksut   4 963 5 761 

Ostovelat  1.7 66 834 77 609 

Muut lyhytaikaiset velat    11 634 10 718 

Siirtovelat   20 457 19 778 

Tuloverovelat   00 1 738 

Lyhytaikaiset velat yhteensä   108 758 119 638 
        

Velat yhteensä  145 724 136 639 
        

Oma pääoma ja velat yhteensä   172 193 172 321 
 

 
Konsernin rahavirtalaskelma 
 

  1-12/ 1-12/ 

Tuhatta euroa 2022 2021 

Liiketoiminnan rahavirta      

Tulos ennen veroja 615 18 949 

Poistot ja arvonalentumiset 5 552 4 983 

Rahoitustuotot ja -kulut 1 670 1 347 

Muut oikaisut 704 299 

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 8 541 25 578 

Käyttöpääoman muutos     

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)  -1 761  -615 

Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (‒) / vähennys (+)  -2 274  -5 892 

Vaihto-omaisuuden lisäys (‒) / vähennys (+) 14 086  -12 419 

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (‒)  -12 445 4 885 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6 148 11 537 

Maksetut korot  -615  -155 

Saadut korot 16 5 

Vuokrasopimusvelkojen koron osuus  -1 071  -1 198 

Maksetut välittömät verot  -2 967  -3 521 

Liiketoiminnan rahavirta 1 511 6 668 
      

Investointien rahavirta      

Tytäryrityritysten hankinta  -4 571 - 

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin  -2 773  -3 951 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  -2 254  -903 

Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 339 - 

Investointien rahavirta  -9 260  -4 854 
      

Rahoituksen rahavirta      

Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-)  -4 237  -3 868 

Maksetut osingot  -11 066  -20 129 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 000 - 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -1 250 - 
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Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 030 - 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -5 531 - 

Rahoituksen rahavirta 7 946  -23 996 
      

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (‒) 198  -22 182 

      

Rahavarat kauden alussa 20 917 43 099 

Rahavarojen muuntoero 96  
Rahavarat kauden lopussa 21 210 20 917 

 
 
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 - - - - 324 324 

Muuntoerot - - - - 30 30 
Käyvän arvon muutokset oman pääoman 
ehtoisista sijoituksista - - - 0 58 58 

Kauden laaja tulos yhteensä - - - 0 413 413 

Osingonjako - - - -  -11 068  -11 068 

Omien osakkeiden hankinta - - - - - 0 

Suunnattu osakeanti - - 1 403 - - 1 403 

Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - 125 131 -  -125 131 

Osakeperusteinen palkitseminen - 75 - -  -167  -92 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 200 1 534 0  -11 360  -9 626 

Oma pääoma 31.12.2022 100  -1 410 27 472 0 308 26 470 
 
 

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 
Käyvän arvon muutokset oman pääoman 
ehtoisista sijoituksista - - - 0 - 0 

Kauden laaja tulos yhteensä - - - 0 15 093 15 093 

Osingonjako - - - -  -20 129  -20 129 

Omien osakkeiden hankinta - - - - - 0 

Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - 535 122 -  -535 122 

Osakeperusteinen palkitseminen - 60      -13 47 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 595 122 0  -20 677  -19 960 

Oma pääoma 31.12.2021 100  -1 611 25 938 0 11 255 35 683 
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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 tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
mukaisesti ja sitä tulee lukea yhdessä Verkkokauppa.com Oyj:n 2.3.2022 julkaistun tilinpäätöksen vuodelta 2021 kanssa. 
Verkkokauppa.com Oyj on soveltanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin 
tilinpäätöksessään vuodelta 2021. Verkkokauppa.com Oyj sai 1.4.2022 päätökseen suomalaisen verkkokaupan e-
ville.comin hankinnan. Yrityskaupan myötä Verkkokauppa.com Oyj:stä tuli konsernin emoyhtiö, ja yhtiö laatii 
konsernitilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Konsernin rakenne on kuvattu liitetiedossa 1.9. 
 
Yllä kuvattujen konsolidointiperiaatteiden lisäksi Verkkokauppa.com Oyj ei ole vuoden 2022 aikana ottanut käyttöön 
muita uusia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, joilla olisi olennainen vaikutus tähän osavuosikatsaukseen. 
 
Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu. Luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen 
summa voi poiketa esitetystä kokonaissummasta. Kaikki tässä raportissa esitetyt summat on esitetty tuhansina euroina, 
ellei toisin mainita. 
 
Hankitut tytäryhtiöt on yhdistetty konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. 
Kaikki tytäryhtiöt ovat 100-prosenttisesti omistettuja, eikä vähemmistöomistajia ole. Konserniyhtiöiden sisäinen 
osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Luovutettu vastike, mukaan lukien ehdollinen 
kauppahinta sekä hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja velat, on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. 
Hankintaan liittyvät kulut on kirjattu kuluksi. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat, 
realisoitumattomat katteet ja sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. 
 
Valuuttakurssierot käsitellään raportoinnissa seuraavasti: 
 
- Konserniyhtiöiden tulokset ja taloudellinen asema raportoidaan kunkin oikeushenkilön paikallisessa valuutassa. 
Konsernitilinpäätös on laadittu ja esitetty euroina. 
- Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat kirjataan paikallisessa valuutassa tapahtumapäivän kurssiin. Saamiset 
ja velat muunnetaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Sovellettavat valuuttakurssit perustuvat EKP:n virallisiin 
valuuttakursseihin. 
- Ulkomaisen yksikön hankintamenon eliminoinnista syntyneet muuntoerot sekä hankinnan jälkeisten voittojen ja 
tappioiden muuntoerot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään erikseen omassa pääomassa. Hankinnasta 
syntynyt liikearvo ja ulkomaisen yksikön varoihin ja velkoihin tehdyt käyvän arvon oikaisut käsitellään asianomaisen 
ulkomaisen yksikön paikallisessa valuutassa olevina varoina ja velkoina, jotka muunnetaan euroiksi käyttäen vuoden 
lopun kursseja. raportointikausi. Jos ulkomainen yksikkö myydään kokonaan tai osittain, raportoidut kurssierot kirjataan 
osaksi liiketoimen myyntivoittoa tai -tappiota. 
- Normaaleista liiketoimiin liittyvistä saamisista ja veloista sekä niihin liittyvistä mahdollisista suojauksista syntyneet 
kurssierot sisältyvät liikevoittoon. Rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät kurssierot sekä niihin liittyvien 
suojausinstrumenttien tulos raportoidaan tuloslaskelman rahoituserissä. 
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1.2 Segmenttiraportointi 

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi raportoitava segmentti. Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa 
soveltaessaan yhdistämiskriteerejä ja yhdistäessään toimintasegmentit yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat 
ovat samat kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tarjoavat samoja tavaroita ja palveluita yhtenäisin ehdoin yhdellä 
päämarkkinalla eli Suomessa. Yrityksen liiketoimintamallin ytimessä ovat verkkokaupan ja vähittäiskaupan vahva 
integraatio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskitetyn liiketoiminnan mahdollistamat 
volyymiedut. 
 

1.3 Tuotot asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista 

 
Yrityksen tulovirrat koostuvat tavaroiden ja palveluiden myynnistä. Tuotteita on yli 80 000, 26 eri päätuoteryhmässä, 
joita yritys myy kuluttajille oman verkkokauppansa ja neljän myymälän kautta Suomessa. Yhtiön tarjoamien palveluiden 
myyntiin kuuluu mm. asennus- ja huoltopalvelut, tilausmyynti ja näkyvyysmyynti. Liikevaihto kertyy maantieteellisesti 
pääosin Suomesta. 
 
Tulot tuotteiden myynnistä kirjataan tuotteen määräysvallan siirtyessä. Tuotot palveluista kirjataan pääosin ajan 
kuluessa.  
 
 
Liikevaihdon jaottelu 
 
Liikevaihto asiakassopimuksista 
 
  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 
Tuhatta euroa 2022 2021 2022 2021 
Yhtenä ajankohtana 153 520 167 196 537 544 569 424 
Ajan kuluessa 1 397 1 742 5 573 5 090 
Liikevaihto yhteensä 154 917 168 938 543 117 574 514 

 
 
Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 
 

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 
Tuhatta euroa 2022 2021 2022 2021 
Suomi 141 229 156 614 502 991 534 954 
Muu maailma 13 618 12 324 40 126 39 560 

Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti 154 917 168 938 543 117 574 514 
 
 
 
Asiakasrahoituksen tuotot 
 
Konserni 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.  
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  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 
Tuhatta euroa 2022 2021 2022 2021 
Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut korkotuotot 765 757 3 088 2 778 
Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 446 416 1 613 1 540 

Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 1 211 1 174 4 701 4 318 
 

 

1.4 Toiminnan kausiluontoisuus 

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

1.5 Käyttöoikeusomaisuuserät 

 
Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 
Kirjanpitoarvo 1.1. 15 776 17 347 
Lisäykset 130 1 202 
Uudelleenarvostukset 814 1 019 
Vähennykset -43 -141 
Poistot ja arvonalentumiset -3 812 -3 650 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 12 866 15 776 
 

Tilikauden lisäykset sisältävät 1.4.2022 yrityskaupan mukana tulleen 130 teur arvoisen erän. 

Tilikausilla 2022 ja 2021 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät vuokrasopimusten indeksikorotuksiin ja 
uudelleenneuvoteltuihin vuokrasopimuksiin. 

 

1.6 Myyntisaamiset 

  31.12.2022 31.12.2021 

Tuhatta euroa Myynti-saamiset 
Tappiota koskeva 

vähennyserä Myynti-saamiset 
Tappiota koskeva 

vähennyserä 

Erääntymättömät saamiset 29 984 259 22 771 229 

1-60 päivää erääntyneet 4 942 323 4 629 280 

61-120 päivää erääntyneet 211 114 135 87 

Yli 121 päivää erääntyneet 155 147 233 233 
Yhteensä 35 291 843 27 769 829 
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1.7 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostusryhmittäin 

31.12.2022 Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 

Jaksotettuun 
hankinta-

menoon 
Vuokra-

sopimusvelat 

  
    
Tuhatta euroa Tasearvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat         
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset (taso 3) 0 - - 0 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  - 6 012 - 6 012 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 0 6 012 - 6 012 
          
Lyhytaikaiset rahoitusvarat         
Myyntisaamiset  - 28 833 - 28 833 
Lainasaamiset - 427 - 427 
Rahavarat - 21 210 - 21 210 
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä - 50 470 - 50 470 
          
Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 0 56 482 0 56 482 

          
Pitkäaikaiset rahoitusvelat         
Vuokrasopimusvelat (taso 2) - - 12 334 12 334 
Lainat rahoituslaitoksilta - 23 750 - 23 750 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä - 23 750 12 334 36 084 

          
Lyhytaikaiset rahoitusvelat         
Vuokrasopimusvelat (taso 2) - - 4 477 4 477 
Lainat rahoituslaitoksilta - 394 - 394 
Ostovelat - 66 834 - 66 834 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä - 67 228 4 477 71 705 
          
Rahoitusvelat arvostusryhmittäin yhteensä 0 90 978 16 812 107 789 

 
 

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 
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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 
  9.5.2022 0,061 

  25.7.2022 0,062 

  27.10.2022 0,063 
Osingot yhteensä, tuhatta euroa   11 068 

2021     
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 Yhteenveto tytäryhtiöiden hankinnasta ja konsernin rakenne 

 
Emoyhtiö Verkkokauppa.com Oyj osti 100 % e-Ville Distribution Oy:n osakkeista 1.4.2022. Verkkokauppa.com Oyj:n 
kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö Arc Distribution Oy (perustettu helmikuussa 2022) osti 1. huhtikuuta 2022 
100 % omistusosuuden Digi Electronics Ltd:n (Hongkong) ja Digital Trading (Shenzhen) Co. Ltd (Kiina) osakkeista. 
 
Yritysosto tukee Verkkokauppa.comin strategiaa vahvistaa ja laajentaa valikoimaansa omilla brändeillä. Yrityskaupan 
myötä Verkkokauppa.com saa kokeneen hankintaorganisaatioon Shenzhenissä ja Hongkongissa, Kiinassa. 
 
Kauppahinta oli noin 4,0 miljoonaa euroa, josta 1,4 miljoonaa euroa maksettiin uusina osakkeina (laskettuna 
Verkkokauppa.com Oyj:n osakekurssilla 1.4.2022). Osakkeet laskettiin liikkeeseen suunnatussa osakeannissa myyjälle 
kaupantekohetkellä, ja loput käteisenä korjattuna nettovelan oikaisulla. Osakkeisiin sovelletaan lock-up-sitoumusta. 
Osapuolet ovat myös sopineet enintään noin 6,7 miljoonan euron lisäkauppahinnasta, johon sisältyy 1 miljoonan euron 
viivästynyt kauppahinta ja 5,7 miljoonan euron lisäkauppahinta, joka maksetaan vain, jos omien merkkien tuotteiden 
yhteenlaskettu myynti ylittää asetetut tavoitetasot vuosina 2022, 2023 ja/tai 2024. Yhteenlaskettu kauppahinta voi olla 
enintään 10,7 miljoona euroa. 
 
Myyjällä on mahdollisuus saada vuosilta 2023 ja/tai 2024 50 % saavutetusta palkkiosta Verkkokauppa.comin osakkeina, 
mikäli ansaintamittarit saavutetaan. Myyjän saamien osakkeiden määrä määräytyy Verkkokauppa.comin osakkeen 
volyymilla painotetun keskihinnan perusteella 30 vuorokauden ajalta, joka edeltää sitä päivää, jolloin asiaankuuluvat 
mittarit varmistuvat. 
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Hankinnasta suoritettu vastike 
 
 

Tuhatta euroa Hankinnasta suoritettu vastike 

Maksettu käteisvaroina 3 250  

Liikkeeseen lasketut osakkeet 1 403  

Hinnan oikaisu -677  

Vastike yhteensä 3 976  
 
 
Osana kaupan rahoitusta Verkkokauppa.comin hallitus päätti toteuttaa 1,4 miljoonan euron suunnatun osakeannin. 
Uusia osakkeita laskettiin liikkeeseen 289 402 kappaletta ja niiden merkintähinta, joka perustuu Verkkokauppa.comin 
osakkeiden vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä 9.2.2022 edeltäneen 30 päivän jaksolla, on 6,91 
euroa osakkeelta. 
 
Hankinnasta kirjatut varat ja velat sekä liikearvo ja nettovarallisuus 
 
 

Tuhatta euroa Yhteensä 

Rahavarat 293,3 

Myyntisaamiset 407,0 

Vaihto-omaisuus 1 166,9 

Muut saamiset 29,5 

Maksetut ennakkomaksut 826,0 

Koneet ja laitteet 20,6 

Varat yhteensä 2 743,3 

Saadut ennakkomaksut 139,7 

Ostovelat 330,0 

Muut lyhytaikaiset 157,3 

Muut siirtovelat 38,5 

Lyhytaikaiset velat 1 644,2 

Muut pitkäaikaiset velat 0,9 

Velat yhteensä 2 310,5 

Hankittu yksilöitävissä oleva nettovarallisuus 506,1 

Aineettomat hyödykkeet: asiakassopimukset 426,0 

Aineettomat hyödykkeet: tavaramerkit 225,0 

Lisätään: liikearvo 2 946,7 

Laskennallinen verovelka -127,9 

Hankittu nettovarallisuus 3 975,9 
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Hankitut varat ja velat arvostetaan taseessa hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Hankituista aineettomista 
hyödykkeistä 0,7 miljoonaa euroa arvostettiin asiakassuhteisiin ja tavaramerkkeihin. Näistä hyödykkeistä tehdään 
poistot niiden taloudellisen käyttöiän aikana. Liikearvo on se osuus kauppahinnasta, joka on suurempi kuin hankittujen 
varojen ja velkojen nettomääräisen käyvän arvon summa. Liikearvoa oli 2,9 miljoonaa euroa ja se on verotuksessa 
vähennyskelvoton. 
 
Liiketoimintojen yhdistämisen laskelma on edelleen alustava odotettaessa luovutetun vastikkeen, hankittujen varojen 
ja vastattavien velkojen lopullista arvonmääritystä. 
 
Yrityskaupan vaikutus konsernin tammi-joulukuun osavuosikatsaukseen 
 
Ostetun yrityksen tilikauden liikevaihto ja voitto/tappio 
 
Hankintapäivästä (1.4.2022) lähtien hankinta on vaikuttanut konsernin liikevaihtoon 5,4 miljoonaa euroa. Sen 
heikentävä vaikutus konsernin liiketulokseen oli -1,3 miljoonaa euroa.  
 
Luvut perustuvat konsernitilinpäätökseen, jossa kaikki sisäiset tuotot, ostot ja muut kulut on eliminoitu. 
 
Lisäkauppahinta ja viivästetty kauppahinta kirjataan kuluksi eikä osaksi kauppahintaa, koska ne ovat sidoksissa hankitun 
omaisuuden hoitovelvollisuuteen. Joulukuun lopussa johto arvioi lisäkauppahinnan olevan 1,5 miljoonaa euroa ja 0,4 
miljoonaa euroa kirjattiin kuluiksi vuodelle 2022. Se käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 
 
Konsernin rakenne 
 
    Omistusosuus % Osuus äänivallasta %   

 Kotimaa 31.12.2022 31.12.2022 
Pääasiallinen 

toiminta 

Emoyhtiö         

Verkkokauppa.com Oyj Suomi     Vähittäiskauppa 

          

Tytäryhtiöt         

e-ville.com Distribution Oy Suomi 100 % 100 % Vähittäiskauppa 

Arc Distribution Oy Suomi 100 % 100 % Vähittäiskauppa 

Digi Electronics Ltd Hong Kong 100 % 100 % Vähittäiskauppa 

Digital Trading (shenzhen) Co. Ltd Kiina 100 % 100 % Vähittäiskauppa 

 
 

1.10 Lähipiiritapahtumat 

 
Konsernin lähipiiriin katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, 
Verkkokauppa.com konserniyhtiöiden johtoryhmien muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset 
perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat 
tapahtuneet tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Lähipiiriin kuuluu Verkkokauppa.com Oyj -yhtiön hallituksen jäsen Samuli 
Seppälä, joka raportointihetkellä 31.12.2022 omisti yhtiön osakkeista ja äänistä 35,18 %. 
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Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 
Tavaroiden ja palveluiden myynti     
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän lähipiireilleen 72 86 
      
Tavaroiden ja palveluiden osto     
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään - - 
      
      

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 
Tavaroiden/palveluiden ostoista/myynneistä aiheutuvat loppusaldot     
 Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 5 - 
      
 Ostovelat johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän lähipiireiltään - - 

 
 
 

1.11 Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

 

Verkkokauppa.comilla on joulukuun lopussa yksi osakepohjainen kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja 
johtoryhmän jäsenille, Performance Matching Share Plan 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 
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 
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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 viisi ihmistä, toimitusjohtaja ja neljä 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 318 tuhatta Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa 
(bruttomäärä).  

 
 

1.12 Vakuudet ja vastuusitoumukset 

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021 

Omasta puolesta annetut vakuudet     

Takaukset 1 894 3 463 

      

Muut vastuut ja vastuusitoumukset 15 9 
 

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

1.13 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 tilinpäätökseen. 

 

1.14 Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2023 tulosvaroituksen ja kertoi sopeuttavansa liiketoimintaansa vastaamaan laskenutta 
kysyntää. Osana sopeuttamista yhtiö tehostaa valikoimaansa ja tekee varastoon liittyvän 1,6 miljoonan euron 
alaskirjauksen, jolla on heikentävä vaikutus vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokseen. Samalla 
julkistettiin ennakkotietoja vuoden 2022 taloudellisesta kehityksestä. 

Verkkokauppa.com kertoi 16.1.2023 käynnistävänsä tulosparannusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, ja siihen 
liittyen yhtiö kertoi aloittavansa muutosneuvottelut. Tulosparannusohjelmalla tavoitellaan vuositasolla 10 miljoonan 
euron tulosparannusta, josta vuoden 2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5–8 miljoonaa euroa. Muutosneuvottelut 
alkavat välittömästi ja niiden piirissä on Verkkokauppa.com Oyj:n koko henkilöstö, noin 770 työntekijää. Mahdolliset 
irtisanomiset, osa-aikaistukset sekä olennaiset muutokset työsopimuksiin koskevat enintään 110 henkilöä. 
Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan henkilöstökustannuksien osalta 6 miljoonan euron vuotuista säästöä. 
Säästöistä 3–4 miljoonaa euroa odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja täysimääräisenä 
vuonna 2024. Suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä arvioidaan, neuvottelutuloksista riippuen, syntyvän noin 1,3 
miljoonan euron kustannukset. 
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LISÄINFORMAATIO 

Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 

 
  10–12/ 7–9/ 4–6/ 1–3/ 
Tuhatta euroa 2022 2022 2022 2022 
          
Liikevaihto 154 917 137 764 125 681 124 755 
          
Liiketoiminnan muut tuotot 336 215 198 159 
Materiaalit ja palvelut  -133 043  -117 669  -106 312  -105 497 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  -11 116  -9 126  -9 996  -9 995 
Poistot   -1 415  -1 426  -1 388  -1 323 
Liiketoiminnan muut kulut  -8 875  -8 033  -9 087  -7 439 
          
Liikevoitto 804 1 725  -904 660 
          
Rahoitustuotot 10 4  -0 2 
Rahoituskulut  -417  -370  -538  -361 
          
Tulos ennen veroja 397 1 359  -1 442 301 
          
Tuloverot 124  -697 386  -104 
         
Kauden tulos  521 662  -1 056 197 
          
Kauden tuloksen jakautuminen         
Yhtiön omistajille 521 662  -1 056 197 
          

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos         
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (euroa) 0,01 0,01 -0,02 0,00 
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) 0,01 0,01 -0,02 0,00 

 
 
 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut  

Verkkokauppa.com Oyj konserni esittää tässä tilinpäätöstiedotteessa joitakin keskeisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole 
IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina. 
Verkkokauppa.com Oyj konserni soveltaa vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportoinnissa Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia. 
 
Verkkokauppa.com Oyj konserni 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. 
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  2022   2021   

  Q1 Q2 Q3 Q4 
Q1-Q4 

2022 Q1 Q2 Q3 Q4 
Q1-Q4 

2021 
                      
Liikevaihto, tuhatta 
euroa 124 755 125 681 137 764 154 917 543 117 134 034 130 503 141 039 168 938 574 514 
Myyntikate, tuhatta 
euroa 19 257 19 369 20 095 21 874 80 595 21 727 22 429 20 856 26 180 91 191 

Myyntikate-% 15,44 % 15,41 % 14,59 % 14,12 % 14,8 % 16,2 % 17,2 % 14,8 % 15,5 % 15,9 % 
Käyttökate, tuhatta 
euroa 1 983 484 3 151 2 219 7 836 6 435 6 349 5 896 6 599 25 279 

Käyttökate-% 1,59 % 0,38 % 2,29 % 1,43 % 1,4 % 4,8 % 4,9 % 4,2 % 3,9 % 4,4 % 
Liikevoitto, tuhatta 
euroa 660 -904 1 725 804 2 285 5 201 5 108 4 652 5 335 20 296 

Liikevoitto-% 0,53 % -0,72 % 1,25 % 0,52 % 0,4 % 3,9 % 3,9 % 3,3 % 3,2 % 3,5 % 
Vertailukelpoinen 
liikevoitto, tuhatta 
euroa 876 -192 2 078 758 3 520 5 201 5 108 4 652 5 335 20 296 
Vertailukelpoinen 
liikevoitto% 0,70 % -0,15 % 1,51 % 0,49 % 0,6 % 3,9 % 3,9 % 3,3 % 3,2 % 3,5 % 
Kauden tulos, tuhatta 
euroa 197 -1 056 662 521 324 3 851 3 788 3 464 3 990 15 093 
                      
Korollinen nettovelka, 
tuhatta euroa 18 154 28 605 29 788 19 745 19 745 -10 710 2 385 -682 -778 -778 
Investoinnit, tuhatta 
euroa 1 412 4 276 974 2 598 9 260 433 1 681 849 1 891 4 854 
                      

Omavaraisuusaste, % 20,2 % 18,2 % 16,3 % 15,8 % 15,8 % 20,3 % 23,3 % 22,4 % 21,4 % 21,4 % 
Nettovelkaantumisaste, 
% 54,7 % 92,4 % 103,2 % 74,6 % 74,6 % -33,5 % 7,2 % -2,0 % -2,2 % -2,2 % 
Henkilöstö kauden 
lopussa* 753 815 761 838 838 738 801 736 825 825 
                      
Laimentamaton 
osakekohtainen tulos, 
euroa 0,00 -0,02 0,00 0,01 0,01 0,09 0,08 0,08 0,09 0,33 
Laimennettu 
osakekohtainen tulos, 
euroa 0,00 -0,02 0,00 0,01 0,01 0,09 0,08 0,08 0,09 0,32 

Osakkeiden lukumäärä 
yhteensä, 1 000 kpl 45 065 45 355 45 355 45 355 45 355 45 065 45 065 45 065 45 065 45 065 

Omien osakkeiden 
lukumäärä, 1 000 kpl 298 290 282 271 271 336 332 328 323 323 
Ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä, 
painotettu keskiarvo, 1 
000 kpl 44 747 45 047 45 073 45 083 45 083 44 715 44 721 44 727 44 731 44 731 
Laimennusvaikutuksella 
oikaistu ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä, 
painotettu keskiarvo,1 
000 kpl 45 189 45 473 45 439 45 342 45 342 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.com konsernin 
myynnin  
kannattavuutta. 

KÄYTTÖKATE  Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset 

 Käyttökate kertoo 
liiketoiminnan  
operatiivisen 
kannattavuuden. 

 
KÄYTTÖKATE, % 
 

(Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset) / 
Liikevaihto x 100 

Käyttökateprosentti mittaa  
konsernin 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  
konsernin 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 
konsernin vertailukelpoista 
operatiivista kannattavuutta 

 
OMAVARAISUUSASTE, % 
 

Oma pääoma yhteensä/ 
Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 Omavaraisuusaste mittaa  
konsernin  
vakavaraisuutta, tappion  
sietokykyä, sekä kykyä selvitä  
sitoumuksista pitkällä 
tähtäimellä. 
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KOROLLINEN NETTOVELKA Vuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset  Tunnusluku kuvaa konsernin 
velkaantuneisuutta 

 
NETTOVELKAANTUMISASTE, % 
 

Vuokrasopimusvelat -  
rahat ja pankkisaamiset - 

 korolliset saamiset/ 
Oma pääoma yhteensä 

x 100 

Tunnusluku mittaa  
konsernin 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 
konsernin tuloksen 
jakautumista omistajilleen. 
 

LAIMENNETTU OSAKEKOHTAINEN 
TULOS 

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

osakkeet 

 

 

 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset 

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ 

Tuhatta euroa 2022 2021 2022 2021 

Liikevoitto 804 5 335 2 285 20 296 

- Liiketoimintojen hankintaan liittyvät kulut -46 - 1 235 - 

Vertailukelpoinen liikevoitto 758 5 335 3 520 20 296 
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