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Verkkokauppa.comin vuosiraportointi 2022 

Verkkokauppa.com on julkaissut neljä erillistä raporttia, jotka yhdessä 
muodostavat Verkkokauppa.comin vuosiraportoinnin vuodelta 2022. 
Raportit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Raportoinnin osat 
ovat yhtiöesite, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys 
muista kuin taloudellisista tiedoista, selvitys hallinto- ja ohjausjärjes-
telmästä sisältäen palkitsemisraportin. Selvitys muista kuin taloudel-
lisista tiedoista käsittelee  yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemistä 
vuoden 2022 aikana. Raportit ovat luettavissa ja ladattavissa Verkko-
kauppa.comin verkkosivuilta erillisinä pdf-tiedostoina. 
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Tilikausi 2022 lyhyesti
Vuonna 2022 markkinaympäristö oli poikkeuksellisen haasteellinen. 
Helmikuussa alkanut Ukrainan kriisi johti vuoden kuluessa syvene-
vään taloudelliseen epävarmuuteen. Inflaation voimakas kiihtyminen, 
energiakriisi sekä korkojen nousu heikensivät kuluttajien ostovoi-
maa ja luottamusta omaan talouteen ja siten siirsivät harkinnanva-
raisten hankintojen tekoa. Ostoaikomukset erityisesti suurempien 
hankintojen, kuten televisioiden ja muun kodin elektroniikan osalta 
laskivat voimakkaasti varsinkin vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
 Verkkokauppa. comin liikevaihto laski tammi–joulukuussa 5,5 prosent-
tia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 543,1 
miljoonaa euroa (574,5). Tilikauden aikana yhtiö teki historiansa en-
simmäisen yritysoston, e-ville.com konsolidoitiin osaksi Verkkokauppa.
comia huhtikuusta alkaen ja sen vaikutus liikevaihtoon oli 5,4 miljoo-
naa euroa. Tilikauden taloudelliseen kehitykseen vaikutti erityisesti hil-
jentynyt kuluttajamarkkina, jonka myötä myynti kuluttajille laski -10,9 
prosenttia. Tilikauden liikevoitto laski 18,0 miljoonaa euroa ja oli 2,3 
miljoonaa euroa (20,3) ja sen osuus liikevaihdosta oli 0,4 prosenttia 
(3,5 %). Liikevoittoa heikensi 1,6 miljoonan euron varaston arvonalen-
nus liittyen valikoiman tehostamiseen. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 
3,5 miljoonaa euroa (20,3) ja kauden tulos 0,3 miljoonaa euroa (15,1). 
Vuonna 2022 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 
yhteensä 1,2 miljoonaa euroa ja liittyivät e-ville.com -yritysostoon. 

Liikevaihdon ja tuloksen kehitys 
Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liikevaihto laski 5,5 prosenttia edel-
lisvuoteen verrattuna ja oli 543,1 miljoonaa euroa (574,5). Huhtikuus-
sa toteutuneen e-ville.com yrityskaupan vaikutus Verkkokauppa.com 
liikevaihtoon vuonna 2022 oli 5,4 miljoonaa euroa.   

Verkkokauppa.comin omarahoitteisen asiakasrahoituksen tuotot oli-
vat 4,7 miljoonaa euroa (4,3) sisältäen sekä korkotuotot että  palkkiot. 
Luottotappiovaraukset pysyivät vertailukauden tasolla ja olivat joulu-
kuun 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 pit-
kän tähtäimen strategisten kasvuhankkeiden edistämiseen liittyvistä 
osaamisinvestoinneista IT- ja hankintaorganisaatioissa. Katsauskau-
den liike toiminnan muut kulut kasvoivat ja olivat 33,4 miljoonaa euroa 
(30,3). Kasvu johtui lähinnä varastoinnin ja logistiikan sekä teknologia-
kehitykseen 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 pro-
senttia (3,5 %). Kannattavuutta heikensi 1,6 miljoonan euron varas-
ton alaskirjaus liittyen valikoiman tehostamiseen. Vertailukelpoinen 
liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (20,3) ja kauden tulos 0,3 miljoo-
naa euroa (15,1). Koko vuoden kannattavuutta heikensi kaikissa tuo-
tekategorioissa näkynyt kireä hintakilpailu ja sen myötä matalammat 
myyntikatteet sekä laskeneesta kuluttajakysynnästä johtunut mata-
lampi myyntivolyymi. Lisäksi kiinteiden kustannusten kasvu ja yritys-
osto vaikuttivat liikevoittoon.   

Osakekohtainen tulos oli tammi–joulukuussa 0,01 euroa (0,34). 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella
9.2.2022 Verkkokauppa.com kertoi ostavansa suomalaisen e-ville.com 
-verkkokaupan vahvistaakseen omien tuotemerkkien valikoimaa.

23.3.2022 Yhtiö antoi tulosvaroituksen haastavasta toimintaympä-
ristöstä ja odotettua hiljaisemmasta kuluttajaliiketoiminnasta johtuen, 
ja laski tulosennustetta vuodelle 2022.

1.4.2022 yhtiö kertoi saaneensa päätökseen e-ville.com-yritys oston 
ja toteuttavansa kaupan yhteydessä suunnatun osakeannin.

27.6.2022 julkaistiin yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
kokoonpano. Toimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat 
kolmea suurinta osakkeenomistajaa toukokuun viimeisenä arkipäivänä. 
 Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijajäsenenä. Seuraa-
vat jäsenet nimitettiin nimitystoimikuntaan: Samuli Seppälä, Verkko-
kauppa.comin perustaja, edustaen itseään; Erkka Kohonen (pj), Senior 
Portfolio Manager, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeä-
mänä; Jukka Järvelä, johtaja, Head of Listed Equities, Mandatum As-
set  Management, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön nimeämänä.

13.7.2022 yhtiö antoi tulosvaroituksen toisen vuosipuoliskon näky-
mien heiketessä kuluttajien heikosta talouden luottamuksesta ja kor-
keasta inflaatiosta johtuen, ja laski tulosohjeistustaan vuodelle 2022.

24.10.2022 yhtiö antoi tulosvaroituksen ja laski tulosohjeistustaan 
vuodelle 2022 sekä antoi ennakkotietoja vuoden 2022 kolmannen nel-
jänneksen taloudellisesta kehityksestä.

20.12.2022 Verkkokauppa.com Oyj kertoi raportoivansa konserni-
rakenteen myötä emoyhtiön erikseen suomalaisten tilinpäätösperiaat-
teiden (FAS) mukaisesti. Konserni raportoidaan edelleen IFRS:n mu-
kaisesti.

Toimintaympäristön kehitys
Vuonna 2022 markkinaympäristö oli poikkeuksellisen haasteellinen. 
Helmikuussa alkanut Ukrainan kriisi johti vuoden kuluessa syvene-
vään taloudelliseen epävarmuuteen. Inflaation voimakas kiihtyminen, 
energiakriisi sekä korkojen nousu heikensivät kuluttajien ostovoimaa 
ja luottamusta omaan talouteen ja siten siirsivät harkinnanvaraisten 
hankintojen tekoa. Kuluttajien ostoaikomukset erityisesti suurempien 
hankintojen, kuten televisioiden ja muun kodin elektroniikan osalta las-
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kivat voimakkaasti varsinkin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tällöin 
kysynnän hiljenemistä nähtiin myös vielä alkuvuonna hyvin kasva-
neessa yritysmyynnissä, ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
segmentissä.  Positiivisena seikkana uskomme asiakkaidemme siir-
tymän asioimaan yhä enenevässä määrin verkkoon olevan pysyvää. 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä yli kolmannes kodinelektroniikan 
kuluttajamarkkinasta tapahtui verkossa. 

Suomen talous alkoi supistua vuoden kolmannen neljänneksen ai-
kana ja riski talouden taantumasta oli ilmeinen. Vuonna 2023 BKT:n 
arvioidaan supistuvan Suomessa 0,2 prosenttia. Yksityinen kulutus 
vähenee, kun hintojen nopea nousu heikentää kotitalouksien reaalisia 
käytettävissä olevia tuloja. Energiakriisi pitkittää ja voimistaa inflaatio-
ta, joka alkoi tuotannon pullonkauloista vuonna 2021.
Lähde: Statista, Valtionvarainministeriön talouskatsaus, joulukuu 2022, GfK.

Rahoitus ja investoinnit
Vuonna 2022 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 1,5 miljoonaa euroa 
(6,7). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 8,5 miljoonaa eu-
roa (25,6). Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti pääosin korkeat varastot 
sekä käyttökatteen kehitys. Yhtiön nettorahoituskulut olivat 1,6 (1,3) 
miljoonaa euroa. 

Yhtiöllä oli likvidejä rahavaroja 21,2 (20,9) miljoonaa euroa. Korol-
liset velat olivat 41,0 (20,1) miljoonaa euroa sisältäen vuokrasopimus-
velat. Korolliset nettovelat olivat 19,8 (-0,8) miljoonaa euroa. Omava-
raisuusaste oli 15,8 % (21,4 %).

 Investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa (4,9) vuonna 2022. Investoin-
nit kohdistuivat pääosin Jätkäsaaren varastoautomaatiohankkeeseen ja 
e-ville.com -yritysostoon. Vuoden aikana yhtiö aktivoi taseeseen 0,8 mil-
joonaa 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 miljoo-
naa euroa käyttämättömiä valmiusluottolimiittejä, jotka ovat voimassa 
vuoteen 2025 asti. 

Taloudelliset tunnusluvut

2022 2021 2020

Liikevaihto MEUR 543,1 574,5 553,6

Liiketulos-% 0,4 % 3,5 % 3,5 %

Vertailukelpoinen liiketulos% 0,6 % 3,5 % 3,7 %

Omavaraisuusaste % 15,8 % 21,4 % 24,5 %

Nettovelkaantumisaste % 74,6 % -2,2 % -52,2 %

Investoinnit MEUR 9,3 4,9 1,4

Liiketoiminnan rahavirta kuten  
rahavirtalaskelmalla esitetty MEUR 1,5 6,7 16,9

Henkilöstö kauden lopussa 838 825 818

Henkilöstö
Henkilöstön määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna ja oli joulukuun lo-
pussa 838 (825). Henkilöstömäärän kasvu liittyi pääosin yritysostoon. 
Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. 

Vuonna 2022 Verkkokauppa.comissa panostettiin yritys- ja oppi-
miskulttuuriin, valmentavaan johtamiseen, hyvinvointiin ja työturvalli-
suuteen. Esihenkilöille tarjottiin vuoden aikana yli 30 erilaista valmen-
nusta ja koulutusta. Käynnistimme sisäisen mentorointiohjelman sekä 
talent management-prosessin. Lanseerasimme myös uuden verkko- 
oppimisen alustan, joka on parantanut tapaamme tuottaa oppimis-
sisältöjä ja oppia arjessa. Lähes 60 työntekijää kouluttautui vuonna 
2022 tutkintoon johtavissa opinnoissa, ja osaamista kehitettiin myös 
läsnä- ja hybridikoulutuksissa.

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
Verkkokauppa.com raportoi vastuullisuustyöstään muiden kuin talou-
dellisten tietojen julkistamista koskevan EU-direktiivin sekä Suomen kir-
janpitolain vaatimusten mukaisesti. Selvitys muista kuin taloudellisista 
tiedoista julkaistaan erikseen hallituksen toimintakertomuksesta, ja sen 
tiedot eivät ole kolmannen osapuolen varmentamia. Tilinpäätöksessä 
esitellyt ja tässä selvityksessä toistetut talousluvut ovat tilintarkastettu-

ja. Materiaalin laadinnassa on hyödynnetty GRI Standards 2016–2021 
mukaisia yleisiä tunnuslukuja sekä aihekohtaisia tunnuslukuja.

Tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyt tiedot
Yhtiön henkilöstöä ja lähipiiriä koskevia tietoja on esitetty laajemmin 
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Verkkokauppa.comin osake (VERK) Nasdaq Helsingissä vuonna  
2022:

Osake- 
vaihto, kpl

Osuus  
osake kan-

nasta, %

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 127,8

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 Samu-
li Seppälä (35,2 %), Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma (8,5 
%), Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (5,0 %), Keskinäinen Eläke-
vakuutusyhtiö 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 osak-
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keiden lukumäärästä oli 0,6 prosenttia. Yhtiö on luovuttanut vuoden 
2022 aikana yhteensä 52 140 hallussaan olevaa omaa osaketta osa-
na hallituksen sekä avainhenkilöiden osakepalkkioiden maksamista. 

1.4.2022 yhtiö kertoi 2 miljoonan euron suuruisesta suunnatusta 
osakeannista osana yrityskaupan rahoitusta. Uusien liikkeelle lasket-
tujen osakkeiden lukumäärä on 289 402 kappaletta edustaen 0,64 
prosenttia Verkkokauppa.comin osakkeista ja äänistä osakeannin jäl-
keen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n viral-
lisella listalla 8.4.2022.

Lisätietoja Verkkokauppa.comin osakkeista ja osakkeenomistajista 
sekä johdon omistuksista löytyy yhtiön sijoittajasivuilta.

Liputusilmoitukset
Verkkokauppa.com Oyj sai 15.3.2022 arvopaperimarkkinalain 9 lu-
vun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta, 
jonka mukaan Mandatum Henkivakuutusyhtiön yhteenlaskettu suora 
omistusosuus Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylit-
tänyt viiden prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Mandatum Henki-
vakuutusyhtiö omisti 15.3.2022 suoraan yhteensä 2 255 206 Verkko-
kauppa. com Oyj:n osaketta, mikä vastaa 5,0 prosenttia kaikista yhtiön 
osakkeista.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 
Verkkokauppa.comilla on käytössä toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle 
suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestelmä; suoriteperusteinen 
lisäosakeohjelma (Performance Matching Share Plan) vuosille 2020–
2022. Liitetiedot-osion kohdassa 7.12 on kerrottu tarkemmin yhtiön 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. 

2.3.2022 Verkkokauppa.com luovutti hallituksen päätöksellä suun-
natussa maksuttomassa osakeannissa yhteensä 20 000 yhtiön hal-
lussa olevaa omaa osaketta seitsemälle avainhenkilölle lisäosakeoh-
jelman 2018–2020 toisen sitouttamisjakson 2019–2021 mukaisesti 
osakepalkkioiden maksamiseksi. Lisäksi osa palkkiosta maksettiin ra-
hana, jolla pyrittiin kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia vero-
ja 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. Toi-
mitusketjusta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin Nina Anttila ja strate-
gia- ja innovaatiojohtajaksi Perttu Meldo. Miika Heinonen, Verkko-
kauppa.comin logistiikkajohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2011 
siirtyi yhtiön sisällä uusiin tehtäviin. Kalle Koutajoki, Verkkokaup-
pa. 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 innovaatiojohtaja
Saara Tikkanen, henkilöstöjohtaja
Jyrki Tulokas, teknologiajohtaja
Suvituuli Tuukkanen, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Yritysostot
Verkkokauppa.com osti 1.4.2022 suomalaisen e-ville.com -verkkokau-
pan. Kauppahinta on noin 4,0 miljoonaa euroa sekä lisäksi mahdol-
linen noin 6,7 miljoonan euron lisäkauppahintaerä. Yhteensä koko-
naiskauppahinta voi olla enintään 10,7 miljoonaa euroa. Liiketoiminta 
konsolidoitiin Verkkokauppa.comin lukuihin huhtikuusta 2022 alkaen. 
Ostetulla liiketoiminnalla oli Verkkokauppa.comin vuoden 2022 liike-
vaihtoon 5,4 miljoonan euron vaikutus. Lisätietoja yritysostosta liitetie-
dossa 7.20 Liiketoimintojen yhdistäminen.

Strategia 
Yhtiö katselmoi ja tarvittavin osin päivittää pitkän aikavälin strategi-
aansa. Yhtiön visio pysyä verkkokaupan edelläkävijänä on edelleen 
vahva ja asiakaslähtöisyys jatkuu korostetusti yhtiön innovoinnissa ja 
toiminnan kehittämisessä. Tulevina vuosina yhtiö tulee jatkamaan pa-
nostusta ydinliiketoimintojen optimointiin ja tehostamiseen teknologian 
ja datan kautta. Tämän kautta yhtiö pyrkii kasvavissa määrin vapaut-
tamaan resursseja uusien kannattavien kasvuinnovaatioiden skaalaa-
miseen ja kaupan alan uudistamiseen.

Hallitukselle myönnetyt valtuudet 
24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättä-
mään yhteensä enintään 4 506 513 oman osakkeen hankkimisesta. 
Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin olennaisista ehdoista. 

Joulukuun 2022 lopussa yhtiön hallituksella oli voimassa oleva val-
tuutus päättää enintään 4 506 513 osakkeen osakeannista yhdellä tai 
useammalla päätöksellä (Osakeantivaltuutus 2022). Hallitus on käyt-
tänyt valtuutustaan hallituspalkkioiden maksamiseen sekä yrityskau-
pan kauppahinnan osana. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2023, 
asti.

1.4.2022 Verkkokauppa.comin hallitus päätti 2 miljoonan euron 
suuruisesta suunnatusta osakeannista osana e-ville.com -yrityskau-
pan rahoitusta. Uusien liikkeelle laskettavien osakkeiden lukumäärä oli 
289 402 kappaletta ja niiden merkintähinta oli 6,91 euroa osakkeelta. 
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Uudet osakkeet edustivat 0,64 prosenttia Verkkokauppa.comin osak-
keista ja äänistä osakeannin jälkeen. Uusien osakkeiden rekisteröin-
nin jälkeen Verkkokauppa.comin liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
kokonaislukumäärä on 45 354 532. Kaupankäynti uusilla osakkeilla al-
koi Nasdaq Helsinki Oy:n virallisella listalla 8.4.2022.

Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista 
ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta varsi-
naisen yhtiökokouksen 24.3.2022 antaman valtuutuksen nojalla.

Verkkokauppa.com on myös tilikauden 2022 aikana hyödyntänyt 
osakeantivaltuutusia luovuttaakseen yhteensä 52 140 omaa osakketta 
hallitus- sekä osakepalkkioiden maksamiseen. Nykyinen valtuutus on 
voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuiten-
kin enintään 30.6.2023 asti.

Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia 
osakeantivaltuuksia.

Hallitus 
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 järjes-
täytymiskokouksessa Arja Talma valittiin Verkkokauppa.com Oyj:n 
hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Häggblom hallituksen va-
rapuheenjohtajaksi. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin 
seuraavasti; tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku (pu-
heenjohtaja), Arja Talma (varapuheenjohtaja) sekä Christoffer Häg-
gblom, ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Arja Talma (pu-
heenjohtaja), Christoffer Häggblom, Kai Seikku ja Johan Ryding.

Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2022. Yhtiökokous 
vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2021 sekä hyväksyi yhti-
ön toimielinten palkitsemisraportin ja valtuutti hallituksen päättämään 

yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista. Lisäksi yh-
tiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuk-
set hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Pricewaterhou-
seCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ylva Eriksson.

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 valtuu-
tuksen mukaisesti maksaa 9.5.2022 neljännesosinkona 0,061 euroa 
osakkeelta, 25.7.2022 0,062 euroa osakkeelta sekä 7.11.2022 0,063 
euroa osakkeelta. 

Hallituksen 27.10.2022 päättämän ja 7.11.2022 maksetun osingon  
jälkeen yhtiöllä ei ole voimassa olevia osingonjakovaltuutuksia.

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan yhtiön vuo-
den 2022 tilinpäätöksen yhteydessä ja yhtiön internetsivuilla.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja  
epävarmuustekijöistä
Verkkokauppa.comin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yhtiön toimin-
taympäristöön ja yleiseen kuluttajakäyttäytymiseen, kuten kodine-
lektroniikan kysyntään, tuotteiden saatavuuteen, kilpailukenttään ja 
sääntelyyn. Yhtiön liiketoimintaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöi-
tä, kuten liiketoimintastrategiaan, yritystransaktioiden ja investointien 
toteuttamiseen liittyvät riskit, hankintatoimeen ja logistiikkaan liittyvät 
riskit sekä tietojärjestelmiin ja muihin yhtiön liiketoiminnan operatiivi-
siin tekijöihin liittyvät riskit. 

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. Lisäksi maailman talouden 

syklit saattavat aiheuttaa voimistunutta vaihtelua talouden kasvun 
ja taantuman välillä. Suomen talouden odotetaan supistuvan ja eu-
ro-alueen talouskasvun hidastumisesta johtuen taantuman vaara var-
jostaa Suomen talouden kehitystä. Tällä hetkellä näkyvyys talouden 
kehityskäänteeseen on hyvin rajoittunut.

Kodintekniikan alalla vallitsee kova kilpailu ja näin ollen yhtiön lii-
ketoiminnan tulos ja kannattavuus ovat alttiina markkinan ja toimialan 
muutoksille ja epävarmuuksille, mukaan lukien kuluttajien käyttäytymi-
selle ja yleiselle taloudelliselle kehitykselle. Muutoksia kilpailutilantee-
seen voi aiheuttaa yhtiön laajentuminen kattamaan valikoimassaan 
yhä uusia tuotekategorioita. Yhtiön liiketoiminta on kausiluontoista ja 
painottuu alkukesään sekä vuoden viimeiselle neljännekselle, jonka 
lisäksi se on riippuvainen verkkosivustonsa ja IT-järjestelmiensä häi-
riöttömästä toiminnasta. Yhtiön kehittäminen edellyttää avainhenkilöil-
tä osaamista ja kyvykkyyttä muutosjohtamiseen ja yhtiöön vaikuttaa 
myös liiketoimintastrategiaan ja investointien toteuttamiseen sekä yri-
tystransaktioihin liittyvät riskit. Yhtiön liiketoiminnan operatiivisiin te-
kijöihin liittyviin riskeihin lukeutuvat logistiikka- ja toimitusketjujen hal-
linta sekä liiketoiminnan jatkuvuus mahdollisissa poikkeustilanteissa. 
Hankittavien tuotteiden valmistuksen keskittyminen maantieteellisesti 
tiettyihin yksittäisiin maihin tai sen osiin lisää toimitusketjuun ja tava-
roiden saatavuuteen liittyviä riskejä. Viiveet ja häiriöt toimitusketjus-
sa, logistiikassa tai tietojärjestelmissä sekä logistiikkakumppaneihin 
liittyvät epävarmuudet voivat haitata liiketoimintaa. Näitä operatiivisia 
riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia vara-
järjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla tieto-
järjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan 
myös vakuutuksilla.

Muuttuva ja monimutkaistuva lainsäädäntö voi edellyttää mer-
kittäviä muutoksia toimintoihin ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Lain-
säädännön noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja tai va-
hingonkorvauksia. Yhtiön maine, tunnettuus ja luottamus kuluttajien 
keskuudessa on kilpailuetu ja kielteisellä julkisuudella esimerkiksi 
sääntelyyn, omien tuotemerkkien tuoteturvallisuuteen tai vastuullisuu-
teen liittyen saattaa olla haitallisia taloudellisia vaikutuksia yhtiölle. 
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Verkkokauppa.comin tavoitteena on välittää ja julkaista johdonmukais-
ta, oikeaa ja olennaista ja luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti markki-
noille ja on riski, että yhtiö epäonnistuu raportoinnissaan markkinoille. 
Mahdollinen pitkittynyt liiketoimintaan liittyvä häiriö tai pitkään jatkunut 
liiketoiminnan huono kannattavuus voi vaikuttaa yhtiön maksuvalmiu-
teen tai taloudelliseen asemaan. 

Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla negatiivi-
nen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen ase-
maan tai tulokseen. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiölle riskienhal-
linnan toimintamallin, joka perustuu ISO 31000 standardiin. Riskejä 
hallinnoidaan ja hallitaan yhtiön riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen
Verkkokauppa.com antoi 16.1.2023 tulosvaroituksen ja kertoi sopeut-
tavansa liiketoimintaansa vastaamaan laskenutta kysyntää. Osana 
sopeuttamista yhtiö tehostaa valikoimaansa ja tekee varastoon liitty-
vän 1,6 miljoonan euron alaskirjauksen, jolla on heikentävä vaikutus 
vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokseen. Sa-
malla julkistettiin ennakkotietoja vuoden 2022 taloudellisesta kehityk-
sestä.

Verkkokauppa.com kertoi 16.1.2023 käynnistävänsä tulosparan-
nusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi. Ohjelmaan liittyen yhtiö 
kertoi aloittavansa muutosneuvottelut. Tulosparannusohjelmalla tavoi-
tellaan vuositasolla 10 miljoonan euron tulosparannusta, josta vuoden 
2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5–8 miljoonaa euroa. Muu-
tosneuvotteluiden piirissä on Verkkokauppa.comin koko henkilöstö, 
noin 770 työntekijää. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistukset sekä 
olennaiset muutokset työsopimuksiin koskevat enintään 110 henki-
löä. 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.

Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen  
käyttämisestä
Verkkokauppa.comin osinkopolitiikan mukaan yhtiö maksaa neljän-
nesvuosittain kasvavaa osinkoa. Osinkopolitiikka perustuu Verkko-
kauppa.comin pyrkimykseen kasvattaa jatkuvasti liiketoimintaansa ja 
tulosta. Tilikaudella 2022 yhtiön liikevaihto laski ja tulos sekä omava-
raisuusaste laskivat merkittävästi. 

Yhtiön vuoden 2022 taloudellisesta suoriutumisesta ja vallitsevis-
ta epävarmuuksista talouden tulevaan kehitykseen johtuen, hallitus 
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Verkkokauppa.com Oyj 
poikkeaa osingonjakopolitiikastaan, eikä vuoden 2022 tilikauden voi-
tosta jaeta osinkoa. 

Tulevaisuuden näkymät 
Riskit-osiossa kuvatuista seikoista johtuen kuluttajakysyntä ja -liiketoi-
minta arvioidaan jatkuvan haastavana ja liiketoimintaympäristön kehi-
tyksen ennustamista vaikeana vuoden aikana. 

Yhtiö uskoo, että se onnistuu hyödyntämään edukseen kaupan on-
line-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 (vertailukel-
poinen EBIT) kasvavan (2022: 3.5 miljoonaa euroa) vuodesta 2022. 
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Osakeomistuksen jakauma 31.12.2022

Osakkeita kpl Omistajia kpl % Osakkeita kpl %

1–100 10 655 50,8 414 822 0,9

101–500  6 743 32,2 1 727 304 3,8

501–1 000 1 854 8,8 1 431 475 3,2

1 001–5 000 1 461 7,0 3 065 190 6,8

5 001–10 000 140 0,7 1 016 830 2,2

10 001–50 000 79 0,4 1 615 207 3,6

50 001–100 000 6 0,0 384 217 0,8

100 001–500 000 14 0,1 3 523 361 7,8

500 001– 11 0,1 32 176 126 70,9

Yhteensä 20 963 100,0 45 354 532 100,0

joista hallintarekisteröityjä 8  4 495 692 9,91

Omistajat sektoreittain 31.12.2022

Omistajia kpl % Osakkeita kpl %

Yksityiset yritykset 529 2,5 2 350 778 5,2

Rahoitus ja vakuutuslaitokset 32 0,2 6 368 609 14,0

Julkisyhteisöt 6 0,0 6 053 984 13,3

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 57 0,3 431 981 1,0

Kotitaloudet 20 292 96,8 25 604 325 56,5

Ulkomaiset omistajat 55 0,2 4 544 855 10,0

Yhteensä 20 971 100,0 45 354 532 100,0

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022

Nimi Osakkeita, kpl % osakkeista

Seppälä Sam Samuli 15 957 000 35,18

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 865 932 8,52

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 287 307 5,04

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 174 309 4,79

Nordea Nordic Small Cap Fund 1 411 669 3,11

Sijoitusrahasto Evli Suomi Pienyhtiöt 861 000 1,90

Skogberg Ville Johannes 634 266 1,40

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 566 475 1,25

Säästöpankki Kotimaa-sijoitusrahasto 403 933 0,89

Erikoissijoitusrahasto Aktia Mikro Markka 350 628 0,77

10 suurinta yhteensä 28 512 519 62,87

Muut omistajat 16 842 013 37,13

Yhteensä 45 354 532 100,0
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat 
Verkkokauppa.com Oyj esittää tässä tilinpäätöksessään joitakin kes-
keisiä tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tilinpäätösnormistossa mää-
riteltyjä tunnuslukuja. Niitä pidetään tämän vuoksi vaihtoehtoisina 
tunnuslukuina. Verkkokauppa.com Oyj soveltaa vaihtoehtoisten tun-
nuslukujen raportoinnissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ESMA:n (European Securities and Market Authority) suosituksia. 

Verkkokauppa.com Oyj käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaa-
maan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertai-
lukelpoisuutta eri kausien välillä. Johto uskoo näiden tunnuslukujen 
tarjoavan merkityksellistä täydentävää tietoa laajasta tuloslaskelmasta 
sekä taseesta. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS-tunnuslukuja. 

Yhtiön keskeiset tunnusluvut

1–12/2022 1–12/2021 1–12/2020

Liikevaihto, tuhatta euroa 543 117 574 514 553 636

Myyntikate, tuhatta euroa 80 595 91 191 88 413

Myyntikate-% 14,8 % 15,9 % 16,0 %

Käyttökate, tuhatta euroa 7 836 25 279 24 593

Käyttökate-% 1,4 % 4,4 % 4,4 %

Liikevoitto, tuhatta euroa 2 285 20 296 19 583

Liikevoitto-% 0,4 % 3,5 % 3,5 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, tuhatta euroa 3 520 20 296 20 390

Vertailukelpoinen liikevoitto-% 0,6 % 3,5 % 3,7 %

Kauden tulos, tuhatta euroa 324 15 093 14 622

 

Omavaraisuusaste, % 15,8 % 21,4 % 24,5 %

Nettovelkaantumisaste, % 74,6 % -2,2 % -52,2 %

Henkilöstö kauden lopussa 838 825 818

Osakekohtaiset tunnusluvut

2022 2021 2020

Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,34 0,33

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,33 0,32

Osakkeiden lukumäärä yhteensä 45 354 532 45 065 130 45 065 130

Omien osakkeiden lukumäärä 271 257 323 397 352 898

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 45 083 275 44 731 007 44 906 590

Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden 
lukumäärän painotettu keskiarvo 45 341 608 45 204 923 45 544 173

   

Osakekohtainen oma pääoma 0,59 0,79 0,90

Osakekohtainen osinko* - 0,246 0,450

Osinko tuloksesta, % 0 % 73 % 138 %

Efektiivinen osinkotuotto, % 0 % 3,5 % 6,3 %

Hinta/voittosuhde, P/E-luku 21,13 21,87

   

Osakkeen alin kurssi 2,83 6,610 2,490

Osakkeen ylin kurssi 7,43 10,340 7,900

Osakkeen keskikurssi 4,59 8,167 4,952

Osakkeen päätöskurssi 2,84 7,130 7,120

Osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä, MEUR 128,6 321,3 320,9

Osakkeiden vaihto lukumääränä 9 196 645 20 923 735 26 714 366

Osakkeiden vaihto prosentteina osakekannasta 20,28 % 46,4 % 59,3 %

* 2022: Hallitus esittää vuoden 2023 yhtiökokoukselle, että vuoden 2022 tuloksesta ei makseta osinkoa.
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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 konsernin myynnin kannattavuutta.

Käyttökate (EBITDA) Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset Käyttökate kertoo liiketoiminnan operatiivisen kannattavuuden.

Käyttökate (EBITDA), % (Liikevoitto + poistot + arvonalentumiset) / Liikevaihto x 100 Käyttökateprosentti mittaa konsernin operatiivista kannattavuutta.

Liikevoitto (EBIT) Liikevoitto on tulos ennen veroja ja nettorahoitustuottoja Liikevoitto kertoo liiketoiminnan tuloksen ja on keskipitkän aikavälin tavoitteis-
sa käytettävä keskeinen mittari.

Liikevoitto (EBIT), % Liikevoitto / Liikevaihto x 100 Liikevoittoprosentti mittaa konsernin operatiivista kannattavuutta.

Vertailukelpoisuuteen  
vaikuttavat erät

Olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät menot, uudelleenjärjes-
telyihin 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 Liikevoitto on tulos ennen veroja ja netto rahoitustuottoja oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Vertailukelpoisen liiketuloksen avulla voidaan vertailla eri tilikausilla toteutu-
nutta liikevoittoa ilman olennaisesti tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumat-
tomien erien vaikutusta

Vertailukelpoinen liikevoitto, % Vertailukelpoinen liikevoitto / liikevaihto Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti mittaa konsernin vertailukelpoista opera-
tiivista kannattavuutta.

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä / Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Omavaraisuusaste mittaa konsernin vakavaraisuutta, tappion sietokykyä, 
sekä kykyä selvitä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä.

Korollinen nettovelka Vuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset Tunnusluku kuvaa konsernin velkaantuneisuutta.

Nettovelkaantumisaste, % Vuokrasopimusvelat – rahat ja pankkisaamiset / Oma pääoma yhteensä x 100 Tunnusluku mittaa konsernin korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta 
ja kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta.

Investoinnit Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäykset tilikauden aikana Investoinnit tunnusluku antaa lisätietoa operatiivisen liiketoiminnan rahavirta-
tarpeista.

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 keski arvo + laimentavat potentiaaliset osakkeet
Osakekohtainen oma pääoma Oma pääoma / Osakeantioikaistu osakemäärä raportointipäivänä
Osakekohtainen osinko Tilikauden osinko / Osakeantioikastu osakemäärä raportointipäivänä
Osinko tuloksesta % Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko/ Viimeinen kaupantekokurssi raportointipäivänä x 100
Efektiivinen osinkotuotto % Osakekohtainen osinko / Viimeinen kaupantekokurssi raportointipäivänä x 100
Hinta / voittosuhde (p/e luku) Viimeinen kaupantekokurssi raportointi päivänä / Osakekohtainen tulos
Osakkeiden vaihto prosentteina 
osakekannasta Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä / Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden aikana x 100

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 1–12/2022 1–12/2021

Liikevoitto 2 285 20 296

-  Liiketoimintojen hankintaan liittyvät kulut 1 235 -

Vertailukelpoinen liiketulos 3 520 20 296
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1 Konsernin tuloslaskelma 2 Konsernin laaja tuloslaskelma 

Tuhatta euroa 2022 2021

Tilikauden voitto/tappio 324 15 093

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 30 -

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 -

Tilikauden laaja tulos 412 15 093
  
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen  

Yhtiön omistajille 412 15 093

Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Liikevaihto 7.2 543 117 574 514
    
Liiketoiminnan muut tuotot 7.3 908 922

Materiaalit ja palvelut 7.4 -462 522 -483 323

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7.5,7.6 -40 233 -36 570

Poistot 7.7 -5 552 -4 983

Liiketoiminnan muut kulut 7.8 -33 434 -30 263

Liiketulos  2 285 20 296
    
Rahoitustuotot 7.9 16 6

Rahoituskulut 7.9 -1 686 -1 352

 

Tulos ennen veroja 615 18 949
 
Tuloverot 7.10,7.16 -291 -3 856
 

Tilikauden tulos 324 15 093

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Yhtiön omistajille 324 15 093

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, euroa 7.11 0,01 0,34

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 7.11 0,01 0,33

Liitetiedot ovat olennainen osa tätä tilinpäätöstä.

Konsernitilinpäätös (IFRS)
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3 Konsernitase 

Tuhatta euroa Liite 31.12.2022 31.12.2021

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 7.13 3 831 1 364

Liikearvo 2 846 -

Aineelliset hyödykkeet 7.14 6 752 5 214

Käyttöoikeusomaisuuserät 7.15 12 866 15 776

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 7.22.2 0 266

Laskennalliset verosaamiset 7.16 1 380 1 289

Myyntisaamiset 7.17 5 615 3 817

Muut pitkäaikaiset saamiset 397 425

Pitkäaikaiset varat yhteensä 33 687 28 151
  
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 7.18 74 767 87 803

Myyntisaamiset 7.17 28 833 23 124

Lainasaamiset 7.23.1 427 0

Muut saamiset 7.17 2 691 3 699

Tuloverosaamiset  7.10 898 0

Siirtosaamiset 7.17 9 679 8 627

Rahavarat 7.19 21 210 20 917

Lyhytaikaiset varat yhteensä 138 506 144 170
  

Varat yhteensä 172 193 172 321

Tuhatta euroa Liite 31.12.2022 31.12.2021

Oma pääoma
Osakepääoma 100 100

Omat osakkeet  -1 410  -1 611

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 27 472 25 938

Muuntoerot 26 -

Kertyneet voittovarat  -42  -3 838

Tilikauden tulos 324 15 093

Oma pääoma yhteensä 7.21 26 470 35 683

Pitkäaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 7.15 12 334 16 105

Laskennalliset verovelat 7.16 106 0

Rahalaitoslainat, pitkäaikainen 7.23.1 23 750 -

Varaukset 7.25 745 -

Muut pitkäaikaiset velat 30 896

Pitkäaikaiset velat yhteensä 36 965 17 001
  
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat 7.15 4 477 4 034

Rahalaitoslainat, lyhytaikainen 7.23.1 394 -

Saadut ennakkomaksut 4 963 5 761

Ostovelat 66 834 77 609

Muut lyhytaikaiset velat 7.24 11 634 10 718

Siirtovelat 7.24 20 457 19 778

Tuloverovelat 0 1 738

Lyhytaikaiset velat yhteensä 108 758 119 638
  

Velat yhteensä 136 639 145 724 136 639
  

Oma pääoma ja velat yhteensä 172 321 172 193 172 321

Liitetiedot ovat olennainen osa tätä tilinpäätöstä.

13Verkkokauppa.com  ·  Konsernitilinpäätös (IFRS)

2022



4 Rahavirtalaskelma 

Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Liiketoiminnan rahavirta  
Tulos ennen veroja 615 18 949

Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 7.7 5 552 4 983

Rahoitustuotot ja -kulut 7.9 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

Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 0 0

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin  -2 254  -903
Luovutustulot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 339 0

Investointien rahavirta  -9 260  -4 854

Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Rahoituksen rahavirta 
Vuokrasopimusvelkojen vähennys (-)  -4 237  -3 868

Maksetut osingot  -11 066  -20 129

Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 000 -

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -1 250 -

Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 030 -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  -5 531 -

Rahoituksen rahavirta 7 946  -23 996

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

Rahavarat tilikauden alussa 20 917 43 099

Rahavarojen muuntoero 96

Rahavarat tilikauden lopussa 7.19 21 210 20 917

Liitetiedot ovat olennainen osa tätä tilinpäätöstä.
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A Osakepääoma
B Omat osakkeet

C Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D Käyvän arvon rahasto

Tuhatta euroa Liite 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 - - - 0 412 412
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

Oma pääoma 1.1.2021 100  -2 206 25 816 0 16 839 40 549
Tilikauden tulos - - - - 15 093 15 093

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

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - 0 15 093 15 093
Osingonjako 7.20 - - - -  -20 129  -20 129
Omien osakkeiden hankinta - - - - - 0
Omien osakkeiden luovutukset -hallituspalkkiot - 535 122 -  -535 122
Osakeperusteinen palkitseminen 7.12 - 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

5 Laskelma oman pääoman muutoksista 

E Kertyneet voittovarat
F Oma pääoma yhteensä  
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6 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tämän konsernitiilinpäätöksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä paran-
taakseen Verkkokauppa.com -konserni esittää osan laatimisperiaatteis-
ta osana kyseistä liitetietoa harmaan värisessä laatikossa korostettuna. 
Laatimisperiaatteissa toistetaan standardin teksti, mikäli yhtiö katsoo 
sen olevan tarpeellista konsernin laatimisperiaatteen soveltamisen ym-
märtämiseksi. 

6.1 Yhtiön perustiedot

Verkkokauppa.com -konserni on Suomen tunnetuin, vierailluin ja pää-
osin verkossa toimiva suomalainen vähittäiskauppa. 

Konsernin emoyhtiö on Verkkokauppa.com Oyj. Emoyhtiö on suo-
malainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin koh-
teena Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Yhtiön Y-tunnus on 1456344-5 
ja kotipaikka Helsinki, Suomi. Yhtiön pääkonttorin rekisteröity osoite 
on Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki, Suomi. 

Yhtiön hallitus on kokouksessaan 28.2.2023 hyväksynyt tämän 
konsernitilinpäätöksen julkaistavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan 
osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös 
sen julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiöko-
kouksessa on myös mahdollista muuttaa tilinpäätöstä

6.2 Laatimisperusta

Tämä tilinpäätös on laadittu 31.12.2022 EU:ssa sovellettavaksi hyväk-
syttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Finan-
cial Reporting Standards, IFRS) ja niistä annettujen tulkintojen (SIC- 
ja IFRIC-) mukaisesti. Tilinpäätöksen liitetiedot ovat suomalaisen, 
IFRS-standardeja täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön 
mukaiset.

Verkkokauppa.com Oyj sai 1.4.2022 päätökseen suomalaisen 
verkkokaupan e-ville.comin hankinnan. Yrityskaupan myötä Verkko-
kauppa.com Oyj:stä tuli konsernin emoyhtiö, ja yhtiö laatii konsernitilin-

päätöksen. Tilikauden vertailukauden (2021) sisältävät vain emoyhtiön 
luvut eivätkä niiltä osin ole täysin vertailukelpoiset konsernitlilinpäätök-
sen vuoden 2022 lukujen kanssa. Konsernin rakenne on kuvattu liite-
tiedossa 7.20.2.

Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankinta-
menoihin lukuun ottamatta muun laajan tuloksen kautta käypään ar-
voon arvostettuja oman pääoman ehtoisia sijoituksia, myöntämis-
päivän käypään arvoon arvostettuja osakeperusteisia maksuja sekä 
nykyarvoon diskontattuja vuokrasopimusvelkoja ja käyttöoikeusomai-
suuseriä.

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on konsernin toiminta- 
ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on 
muunnettu konsernin yhdistelyvaiheessa sen toimintavaluutan määräi-
siksi tapahtumapäivien kursseilla. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat 
ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muunnettu tilinpäätös-
päivän kurssiin. Liiketoimintaan liittyvistä liiketapahtumista aiheutuvat 
kurssierot on kirjattu ostojen oikaisuiksi ja rahavarojen kurssierot on 
kirjattu rahoituksen tuottoihin ja kuluihin. Liiketoiminnan kurssieroja on 
kirjattu vain konsernin suomalaisten yhtiöiden kirjanpidoissa.

Tilinpäätöksessä luvut on esitetty tuhansina euroina. Luvut on pyö-
ristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poi-
keta esitetystä summaluvusta.

Yhdistelyperiaatteet – tytäryritykset
Hankitut tytäryhtiöt on yhdistetty konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä 
lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan. Kaikki tytäryhtiöt ovat 
100-prosenttisesti omistettuja, eikä vähemmistöomistajia ole. Konser-
niyhtiöiden sisäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomene-
telmää käyttäen. Luovutettu vastike, mukaan lukien ehdollinen kaup-
pahinta sekä hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja velat, on 
arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Hankintaan liittyvät kulut 
on kirjattu kuluksi. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä saa-

miset ja velat, realisoitumattomat katteet ja sisäinen voitonjako elimi-
noidaan konsernitilinpäätöksessä.

Ulkomaanrahan määräiset erät
• Konserniyhtiöiden tulokset ja taloudellinen asema raportoidaan 

kunkin oikeushenkilön paikallisessa valuutassa. Konsernitilinpää-
tös on laadittu ja esitetty euroina.

• Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat kirjataan paikallises-
sa valuutassa tapahtumapäivän kurssiin. Saamiset ja velat muun-
netaan euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Sovellettavat valuutta-
kurssit 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 erik-
seen omassa pääomassa. Hankinnasta syntynyt liikearvo ja ulko-
maisen yksikön varoihin ja velkoihin tehdyt käyvän arvon oikaisut 
käsitellään asianomaisen ulkomaisen yksikön paikallisessa valuu-
tassa olevina varoina ja velkoina, jotka muunnetaan euroiksi käyt-
täen vuoden lopun kursseja. Jos ulkomainen yksikkö myydään 
kokonaan tai osittain, raportoidut kurssierot kirjataan osaksi liike-
toimen myyntivoittoa tai -tappiota.

• Normaaleista liiketoimiin liittyvistä saamisista ja veloista sekä nii-
hin liittyvistä mahdollisista suojauksista syntyneet kurssierot si-
sältyvät liikevoittoon. Rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät kurssi-
erot sekä niihin liittyvien suojausinstrumenttien tulos raportoidaan 
tulos laskelman rahoituserissä.
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6.3 Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet  
 ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdolta 
harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka liittyvät laatimisperiaatteiden 
valintaan ja soveltamiseen.

Lisäksi johto on joutunut tekemään tulevaisuuteen kohdistuvia kir-
janpidollisia arvioita ja oletuksia, jotka voivat vaikuttaa raportointikau-
della kirjattavien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin, joiden 
lopputulemat voivat poiketa näistä arvioista. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen 
liittyvä johdon harkinta
Yhtiön johto joutuu tekemään harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka 
liittyvät IFRS-laatimisperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen. Tämä 
liittyy erityisesti tapauksiin, joissa IFRS-standardeissa on vaihtoehtoi-
sia kirjaamis-, arvostamis- ja/tai esittämistapoja. Seuraavaan liittyy 
merkittävää harkintaa:

Segmenttiraportointi 
Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on so-
veltanut yhdistelykriteerejä yhdistelläkseen toimintasegmentit yhdeksi 
raportoitavaksi segmentiksi. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintase-
gmenteillä, jotka tarjoavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukai-
silla 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.

Arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Arviot ja oletukset perustuvat historialliseen kokemukseen ja/tai mui-
hin perusteltavissa oleviin oletuksiin, joiden katsotaan olevan järkeviä 
tilinpäätöksen laatimishetkellä. On mahdollista, että toteumat poikkea-
vat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista. Ne arvioihin liittyvät epä-
varmuustekijät ja tehdyt oletukset, jotka voivat aiheuttaa merkittävän 

riskin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta liittyvät seu-
raaviin eriin: 

Liiketoimintojen yhdistäminen 
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen varojen ja velkojen ar-
vostaminen vaatii johdon harkintaa, kun valitaan käytettyjä arvostus-
tekniikoita ja niissä käytettyjä olettamuksia. Johto uskoo käytettyjen 
arvioiden ja olettamuksien olevan riittävän kohtuullisia käyvän arvon 
määrittämiseen. 

Yrityskaupasta maksettavan muuttuvan  
lisäkauppahintaosuuden arviointi 
Tilikaudella 2022 suoritettuun yrityskauppaan liittyy viivästetty kaup-
pahinta lisäkauppahinta sekä lisäkauppahinta, joiden yhteenlaskettu 
arvo voi enimmillään olla 6,7 miljoonaa euroa.

Lisäkauppahinta sekä 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. Kulukirjaus käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikutta-
vana eränä.

Vuokrasopimusten arvostaminen
Konsernin taseeseen kirjattavan vuokrasopimusvelan sekä käyttö-
oikeusomaisuuserän määrään vaikuttavat merkittävästi nykyarvon 
laskennassa käytettävä diskonttokorko sekä jatko-optioiden huomioi-
minen. Johto on huomioinut Verkkokauppa.com -konsernin liiketoimin-
tamallin suhteessa fyysisiin kauppapaikkoihin alati muuttuvassa liike-
toimintaympäristössä jatko-optioiden toteutumisen todennäköisyyttä 
arvioidessaan. Diskonttokoron yhtiökohtaisen riskipreemion määrittä-
misessä johto on huomioinut muutokset kunkin yhtiön taloudellisessa 
asemassa.

Vaihto-omaisuuden arvonalentuminen
Merkittävä osa konsernin taseesta on vaihto-omaisuutta, joka koostuu 
myytäväksi tarkoitetuista tuotteista. Vaihto-omaisuuteen liittyy arvon-
alentumisen riski. Riskin arvioimiseksi Verkkokauppa.com -konserni 
seuraa säännöllisesti nimikkeiden kiertonopeuksia sekä vertaa myyn-
tihintaa varastonarvoon. Arvonalentuminen kirjataan, mikäli nimikkeen 
myyntihinta on raportointihetkellä alhaisempi kuin sen hankintameno 
taseessa. Lisäksi konserniyhtiöt kirjaavat ikääntyneiden tuotteiden 
osalta vielä erikseen arvonalentumisen varastopäivien mukaan. 

Omarahoitteisten asiakasrahoitussaatavien luottotappioriski
Verkkokauppa.com Oyj  tarjoaa rahoitusta asiakkailleen. Näihin myyn-
tisaamisiin liittyy luottotappioriski. Yhtiö kirjaa odotettavissa olevan 
luottotappion varausmatriisi-mallin mukaan. Varausmatriisia on ku-
vattu tarkemmin liitetiedossa Rahoitusriskien hallinta 7.22.3. Varaus-
matriisin luottotappioprosenttien riittävyyttä seurataan säännöllisesti. 
Arvioitaessa odotettavissa olevien luottotappioiden määrää ja luotto-
tappioprosenttien riittävyyttä seurataan muutoksia asiakkaiden mak-
sukäyttäytymisessä sekä toteutuvien luottotappioiden määrää.

Ostohyvitykset
Ostohyvitysten määrään sekä ajoitukseen liittyy epävarmuutta. Sopi-
musten mukaisten tavoitteiden toteutuminen synnyttää epävarmuuden 
kirjattavan ostohyvityksen määrään. Johto arvioi säännöllisesti tavoi-
tesidonnaisten ostohyvitysten kirjattavaa määrää seuraamalla sekä 
toteutuneita ostomääriä että mahdollisesti toteutuvia hyvityksiä.  Siltä 
osin, kun sopimusaika ulottuu yli tilinpäätöshetken, sisältyy jaksotetta-
vaan määrään johdon arviota.

Varaukset
Verkkokauppa.com -konserni kirjaa varauksia seuraaviin eriin liittyen: 
tuotetakuut ja kolmannen vuoden takuut. Varausten toteutumisen to-
dennäköisyyteen ja määrään liittyy arvioita. Johto arvioi säännöllisesti 
historialliseen toteumaan perustuen toteutuvien kustannusten määrää.
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6.4 Konsernin tiedot

Alla olevassa taulukossa on esitetty emoyhtiö ja konserniin kuuluvat 
tytäryritykset 31.12.2022. Ellei muuta mainita, niiden osakepääoma 
koostuu kokonaisuudessaan konsernin suoraan omistamista osak-
keista ja omistusosuus vastaa konsernilla olevia äänioikeuksia. 

Yritysten rekisteröintimaa on myös niiden pääasiallinen toiminta-
alue.

Tytäryritykset
Konsernin tytäryrityksiä ovat kaikki yritykset, jossa konsernilla on 
määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konsernilla on yli puolet ty-
täryrityksen äänivallasta, tai sillä on muutoin määräysvalta tytäryri-
tyksessä. Konsernilla on määräysvalta yrityksessä, jos se olemalla 
osallisena siinä altistuu sen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen 
muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyt-
tämällä yrityksen toiminnan ohjaamista koskevaa valtaansa. Tytäryri-
tykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen kokonaisuudessaan siitä 
päivästä lukien, jona konserni saa määräysvallan.

Keskinäinen osakkeenomistus eliminoidaan hankintamenomene-
telmää käyttäen. Hankintameno perustuu hankittujen varojen han-
kintahetken käypään arvoon, liikkeeseen laskettuihin oman pääoman 
ehtoisiin instrumentteihin sekä velkoihin, jotka ovat syntyneet tai 
otettu vastattavaksi kaupan toteutumisajankohtana. Hankinnan koh-
teen yksi löitävissä olevat varat, velat ja ehdolliset velat arvostetaan 
 hankinta - ajankohdan käypään arvoon, josta ei ole vähennetty mää-
räysvallattomien omistajien osuutta.

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saldot ja realisoitumattomat voi-
tot konserniyritysten välisistä liiketapahtumista eliminoidaan. Tytäryri-
tysten tilinpäätökset on tarvittaessa oikaistu vastaamaan konsernissa 
noudatettavia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Konsernin rakenne

Rekisteröintimaa
Omistusosuus % 

31.12.2022

Emoyhtiö   

Verkkokauppa.com Oyj Suomi  
   
Tytäryhtiöt   

e-ville.com Distribution Oy Suomi 100 %

Arc Distribution Oy Suomi 100 %

Digi Electronics Ltd Hong Kong 100 %

Digital Trading (shenzhen) Co. Ltd Kiina 100 %

6.5 Tilikaudella tai sen jälkeen voimaantulevien  
 IFRS- standardien vaikutukset

Millään 1.1.2022 tai sen jälkeen julkaistulla IFRS-standardilla, 
 IFRIC-tulkinnalla tai IFRS-standardeihin tehtävällä vuosittaisella pa-
rannuksella tai muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta vuoden 
2022 tilinpäätökseen.

Myöskään mitään myöhemmin voimaan tulevia IFRS-standardeja, 
jotka vaikuttaisivat Verkkokauppa.com -konsernin tulokseen, taloudel-
liseen asemaan tai liitetietoihin niiden käyttöönoton yhteydessä, ei ti-
linpäätöshetkellä ole tiedossa.

18Verkkokauppa.com  ·  Konsernitilinpäätös (IFRS)

2022



7 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

7.1 Segmenttiraportointi

Verkkokauppa.com -konserni raportoi toimintasegmentit tavalla, joka 
on yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimi-
tettavan sisäisen raportoinnin kanssa. Konsernin ylin operatiivinen 
päätöksentekijä on hallitus yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Ylin ope-
ratiivinen päätöksentekijä vastaa resurssien kohdistamisesta toiminta-
segmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista. 

Verkkokauppa.com -konsernilla on yksi raportoitava segmentti. 
Kaikilla yhdistellyillä toimintasegmenteillä on samankaltaiset ominais-
piirteet. Asiakkaat ovat samoja kaikilla toimintasegmenteillä, jotka tar-
joavat samoja tuotteita ja palveluita yhdenmukaisilla ehdoilla yhdellä 
pääasiallisella markkina-alueella eli Suomessa. Keskeistä konsernin 
liiketoimintamallille on verkkokaupan ja myymälöiden vahva integraa-
tio, koko liiketoimintaa palvelevat yhteiset tukitoiminnot sekä keskite-
tyn liiketoiminnan mahdollistama volyymietu. 

Asiakkaiden suuren määrän ja liiketoiminnan luonteen vuok-
si myynti yksittäiselle asiakkaalle ei ole vuonna 2022 eikä vertailu-
vuonna 2021 ylittänyt yli 10:tä prosenttia koko liikevaihdosta. Konser-
nin liike vaihto kertyy pääasiallisesti yhdeltä maantieteelliseltä alueelta 
eli Suomesta.

7.2 Myyntituotot asiakassopimuksista

Tuottovirrat
Verkkokauppa.com -konsernin tuottovirrat muodostuvat tuotemyyn-
nistä sekä palvelumyynnistä. Tuotevalikoimassa on 26 eri päätuotea-
lueelta yli 80 000 tuotetta, joita konserni myy kuluttajille oman verk-
kokauppansa ja neljän vähittäismyymälänsä kautta Suomessa sekä 
ulkomailla. Konsernin harjoittamaan palvelumyyntiin kuuluu esimer-
kiksi asennus- ja huoltopalvelut, liittymämyynnit sekä näkyvyyden 
 myynti. Verkkokauppa.com -konsernin asiakkaita ovat kuluttajat ja yri-
tykset. 
  
Tuotemyynnin tuloutus
Myymälän kautta asiakkaalle myytävä tuotemyynti tuloutetaan tuot-
teen luovutushetkellä, kun määräysvalta siirtyy. Mikäli asiakas on va-
linnut tuotteelle toimituksen, tuloutetaan myynti, kun asiakas saa mää-
räysvallan tuotteeseen. 

Tuotemyynnin transaktiohinta muodostuu tuotteiden listahinnasta, 
palautusoikeuteen liittyvästä muuttuvasta vastikkeesta sekä kuljetus-
palkkiosta niissä tapauksissa, joissa asiakas on valinnut toimituksen. 
Palautusoikeuteen liittyen yhtiö laskee odotusarvo -menetelmällä ar-
vion 32 päivän palautusoikeuden sisällä palautettavista tuotteista ja 
kirjaa takaisinmaksuvelan (sisältyy siirtovelkoihin) sekä omaisuuserän 
palautettaviin tuotteisiin liittyen (sisältyy siirtosaamisiin). 

Verkkokauppa.com Oyj tarjoaa asiakkailleen erilaisia maksutapoja, 
joista merkittävin on asiakasrahoitus. Riippumatta maksutavasta tuot-
teen hinta on kuitenkin aina sama. Maksamalla asiakasrahoituksella 
asiakas saa maksuaikaa ostokselleen ja Verkkokauppa.com Oyj kor-
koa luototetulle pääomalle. Rahoittajana voi Verkkokauppa.com Oyj:n 
lisäksi olla myös kolmas osapuoli. Verkkokauppa.com Oyj:n asiakkail-
le tarjotaan myös Maksuluotto -ostorahoitusratkaisua, jonka toimittaja-
na toimii Salus Group Oy. 

Tapauksissa, joissa asiakas valitsee maksutavaksi asiakasrahoi-
tuksen ja rahoittajana toimii kolmas osapuoli, käsitellään asiakkaan ra-
hoittamisesta saatavia tuottoja transaktiohinnan muuttuvana element-
tinä. Yhtiön johto katsoo, että tämän muuttuvan vastikkeen arviota on 
rajoitettu. Mikäli asiakkaan rahoittamisesta saatavat tuotot kirjattaisiin 
määräysvallan siirtymisen hetkellä, myyntituottoihin saatettaisiin jou-
tua tekemään merkittävä peruutus. Näin ollen Verkkokauppa.com Oyj 
tulouttaa asiakkaan rahoittamisesta saatavat tuotot kuukausittain to-
teuman mukaan. 

Mikäli Verkkokauppa.com Oyj rahoittaa asiakasta, kirjataan nämä 
rahoituskomponentin tuotot vastaavasti kuukausittain toteuman mu-
kaan. Verkkokauppa.com myy kaikki erääntyneet saatavansa ns. jat-
kuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet saatavat 
myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä.

Verkkokauppa.com Oyj:n asiakassopimukset eivät sisällä eriaikai-
sesti tuloutettavia erillisiä suoritevelvoitteita. Yhtiön myöntämät tuo-
tetakuut, kolmannen vuoden takuu sekä omien tuotemerkkien takuut 
käsitellään varmennustyyppisinä takuina, koska ne eivät tuo lisäpalve-
lua asiakkaalle. Varmennustyyppisistä takuista kirjataan takuuvaraus. 
Tarkemmat periaatteet löytyvät liitetiedosta  Varaukset 7.24.

Palvelumyynnin tuloutus
Asennus- ja huoltopalveluiden asiakassopimusten myyntituotot kon-
serni tulouttaa, kun palvelu on suoritettu. Palveluiden suorittamisen 
aika on lyhyt, ja palveluiden kestoaika määritellään yleensä tunneissa. 
Myyntituotot näkyvyyden myynnistä konserni tulouttaa pääosin ajan 
kuluessa ajan kulumisen perusteella. Aikaan perustuva täyttämisas-
teen määrittämismenetelmä vastaa panosta. Asiakas saa hyödyn 
näkyvyydestä palvelun aikana. Palvelumyynnin asiakassopimusten 
transaktiohinta ei sisällä muuttuvia elementtejä vaan se koostuu pää-
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asiallisesti kiinteistä hinnoista. Asiakassopimukseen perustuva saami-
nen kirjataan, jos näkyvyyspalveluiden laskutus alittaa ajan kulumisen 
perusteella kirjatun liikevaihdon. Asiakassopimukseen perustuva saa-
minen esitetään osana siirtosaamisia taseessa.

Lahjakortit 
Konserniyhtiöt Verkkokauppa.com Oyj sekä eVille Distribution Oy 
myyvät lahjakortteja asiakkaan valitsemalle summalle. Lahjakortin 
myyntitapahtuman yhteydessä kirjataan lahjakorttivelka. Kun lahja-
kortti käytetään, kirjataan myyntituotot. Käyttämättä jääneet lahjakor-
tit kirjataan myyntituotoiksi, kun ne ovat vanhentuneet. Lahjakortti on 
voimassa yhden vuoden sen ostamisesta.

Liikevaihdon esittäminen
Konserni esittää liikevaihdossa asiakassopimuksista saadut myynti-
tuotot välillisillä veroilla vähennettynä. Yhtiöt ovat päämiehiä myymien-
sä tuotteiden ja palveluiden osalta lukuun ottamatta teleoperaattorei-
den puolesta myytyjä liittymiä, missä yhtiö toimii agenttina ja esittää 
liikevaihdossa komission osuuden.

Verkkokauppa.com Oyj:n johto on käyttänyt harkintaa, kun se on 
luokitellut omarahoitteisen Apuraha- asiakasrahoituksen tuotot liike-
vaihdossa eikä rahoitustuotoissa esitettäviksi. Yhtiön johdon tulkinnan 
mukaan asiakasrahoituksen tarjoaminen on kiinteä osa yhtiön liiketoi-
mintaa ja liiketoimintamallia. 

Verkkokauppa.com Oyj:n myymä näkyvyys myymälässä, verkossa 
ja erilaisissa mainosmedioissa esitetään osana liikevaihtoa, koska se 
on osa yhtiön liiketoimintamallia ja varsinaista liiketoimintaa. Siltä osin, 
kun saatu vastike on sidottu Verkkokauppa.com Oyj:n ostovolyymiin, 
esitetään näkyvyydestä saadut vastikkeet pääasiallisesti ostojen oi-
kaisuna. 

Liikevaihdon jaottelu
Konsernin liikevaihto koostuu asiakassopimusten myyntituotoista. 
Muun tyyppiset tuotot on eritelty liitetiedossa Liiketoiminnan muut tuo-
tot 7.3 sekä Rahoitustuotot ja -kulut 7.9 liitetiedossa. Konsernin liike-
vaihto kertyy suurimmaksi osaksi sen toiminnallisessa valuutassa eli 
eurossa sen yhdeltä pääasialliselta markkina-alueelta eli Suomesta. 

Suoritevelvoitteiden täyttymisen ajoittuminen
Yhtenä ajankohtana kirjattavat myyntituotot liittyvät tuotteiden myyn-
tiin. Palveluiden osalta konserni kirjaa myyntituotot pääosin ajan ku-
luessa. 

Tuhatta euroa 2022 2021

Yhtenä ajankohtana 537 544 569 424

Ajan kuluessa 5 573 5 090

Liikevaihto yhteensä 543 117 574 514

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen

Tuhatta euroa 2022 2021

Suomi 502 991 534 954

Muu maailma 40 126 39 560

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen 543 117 574 514

Asiakasrahoituksen tuotot
Konserni esittää kaikki asiakasrahoitukseen liittyvät tuotot päälaskel-
milla osana liikevaihtoa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan tilikaudella kirjatut omarahoittei-
sen Apuraha-asiakasrahoituksen tuotot jaoteltuna efektiivisen koron 
mukaan kirjattuihin korkotuottoihin sekä muihin tuottoihin. Muut tuotot 
koostuvat muista palkkioista.

Tuhatta euroa 2022 2021

Efektiivisen koron menetelmällä kirjatut  
korkotuotot 3 088 2 778

Muut oman asiakasrahoituksen tuotot 1 613 1 540

Omarahoitteisen Apurahan tuotot yhteensä 4 701 4 318

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 2 053 1 807

Sopimuksiin perustuvat velat 2 186 2 128

Sopimuksiin perustuvat velat sisältävät lahjakorttivelan sekä palautus-
oikeuteen liittyvän takaisinmaksuvelan. Asiakkaille myydyt lahjakortit 
ovat voimassa yhden vuoden ostopäivästä. Käyttämättä jääneet lah-
jakortit kirjataan myyntituotoksi voimassaolon päätyttyä. Tuotteilleen 
Verkkokauppa.com tarjoaa 32 päivän palautusoikeuden. Palautusoi-
keuteen liittyvää takaisinmaksuvelkaa puretaan palautusajan päätyt-
tyä. Sopimuksiin perustuvat velat ovat pienentyneet takaisinmaksuve-
lan osalta johtuen palautusten suhteellisen määrän vähentymisestä.

Tilikauden 2022 aikana myyntituotoiksi kirjattu määrä, joka sisältyi 
kauden alussa sopimuksiin perustuvaan velkaan, oli 1 605 tuhatta eu-
roa (1 480).
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7.3 Liiketoiminnan muut tuotot

Konserni esittää muissa tuotoissa vuokratuottoja, käyttöomaisuuden 
myyntivoittoja ja muita tuottoja, jotka eivät ole suoraan konserniyhtiöi-
den varsinaiseen liiketoimintaan liittyviä.

Vuokratuotot liittyvät käyttöoikeusomaisuuserien edelleenvuokra-
ukseen. Siihen liittyviä laatimisperiaatteita on kuvattu tarkemmin liite-
tiedossa Vuokrasopimukset 7.15.

Tuhatta euroa 2022 2021

Vuokratuotot käyttöoikeusomaisuuserien  
edelleenvuokraamisesta 545 530

Muut tuotot 363 392

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 908 922

7.4 Materiaalit ja palvelut

Tuhatta euroa 2022 2021

Ostot tilikauden aikana 428 548 494 566

Varastojen muutos 14 097 -12 419

Ulkopuoliset palvelut 19 876 1 177

Materiaalit ja palvelut yhteensä 462 552 483 323

7.5 Työsuhde-etuudet

Lyhytaikaisiin työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet
Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat palkat mukaan lukien luontois-
edut ja 12 kuukauden kuluessa maksettavat vuosilomapalkat. Lyhy-
taikaiset työsuhde-etuudet kirjataan tilinpäätöspäivään mennessä 
suoritetun työn osalta muihin velkoihin ja arvostetaan määrään, joka 
odotetaan maksettavan, kun velat suoritetaan.

Eläkevelvoitteet
Verkkokauppa.com kotimaisten konserniyhtiöiden eläkejärjestely on 
maksupohjainen. Maksupohjaisten eläkejärjestelyiden maksut suori-
tetaan eläkevakuutusyhtiöille, jonka jälkeen yhtiöllä ei ole enää mui-
ta maksuvelvoitteita. Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä suoritettavat 
maksut kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jolle ne koh-
distuvat. Konsernin Aasiassa sijaitsevissä tytäryhtiöissä ei ole yhtiön 
suorittamaa eläkejärjestelyä käytössä.

Tuhatta euroa 2022 2021

Palkat ja palkkiot 31 960 29 285

Eläkekulut -maksupohjaiset järjestelyt 6 015 4 921

Osakeperusteiset maksut 31 198

Muut henkilösivukulut 1 175 1 051

Vapaaehtoiset henkilösivukulut 1 979 1 538

Työsuhde-etuudet yhteensä ennen aktivointia 41 159 36 994

Tilikauden aktivoidut henkilöstökulut   
Palkat ja palkkiot  -724  -353

Eläkekulut -maksupohjaiset järjestelyt  -157  -58

Muut henkilösivukulut  -45  -12

Tilikauden aktivoidut henkilöstökulut  -926  -423
 

Työsuhde-etuudet yhteensä 40 233 36 570

Aktivoidut henkilöstökulut liittyvät pääasiassa Verkkokauppa.com 
Oyj:n toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen, josta on kerrottu 
enemmän liitetiedossa Aineettomat hyödykkeet 7.13, sekä Jätkäsaa-
ren varaston logistiikka-automaatioon.

2022 2021

Henkilöstö tilikauden lopussa 838 825

Henkilöstömäärä sisältää sekä koko- että osa-aikaiset työntekijät. 
Määrä ei sisällä vuokratyövoimaa.

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa Johtoon 
kuuluvien avainhenkilöiden palkitseminen 7.6.

Osakepalkitsemisesta kerrotaan tarkemmin tilinpäätöksen liitetie-
dossa Osakeperusteiset maksut 7.12.

7.6 Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkitseminen

Johdon avainhenkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitus-
johtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee viitekehyksen yhtiön 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduis-
ta ja hallitus päättää toimitusjohtajan palkoista, palkkioista ja muista 
eduista. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajan alaisuu-
dessa toimivan johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut edut.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat ja palkkiot

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Toimitusjohtajan lyhytaikaiset työsuhde-etuudet koostuvat kiinteästä 
palkasta ja luontoiseduista (kuten työsuhdeautosta ja -puhelimesta) 
sekä tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyväs-
tä kannustepalkkiosta. Johtoryhmän lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 
koostuvat peruspalkasta ja luontoiseduista (kuten työsuhdeautosta ja 
-puhelimesta) sekä tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttami-
seen liittyvästä kannustepalkkiosta. 

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä koostuu vuosittaisesta bo-
nusohjelmasta suorituskriteereillä (kannustepalkkio). Palkkion suori-
tuskriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain palkitse-
misvaliokunnan esitykseen perustuen. Vuoden 2022 suorituskriteerit 
perustuivat 25 prosenttia vuoden 2022 liikevaihtoon ja 75 prosenttia 
yhtiön vertailukelpoiseen liikevoittoon. Hallitus voi lisäksi kulloinkin 
oman harkintansa perusteella päättää maksaa muita kertapalkkiota 
(bonus).
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Työsuhteen päättymisen jälkeiset edut
Toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä ei ole työsuhteen päättymi-
sen jälkeisiä etuja.

Irtisanomisen yhteydessä maksettavat etuudet
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisa-
noo toimitusjohtajan, maksetaan hänelle toimitusjohtajasopimuksen 
mukaan kuuden kuukauden kiinteää palkkaa vastaava korvaus. Mui-
den johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on pääsääntöisesti kuusi 
kuukautta ja vastaava korvaus eräille henkilöille vastaa pääsääntöi-
sesti kuuden kuukauden rahapalkkaa sopimuksen päättymishetkellä.

Osakeperusteiset maksut
Yhtiöllä käytössä on joulukuun lopussa yksi osakepohjainen kannus-
tinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille, Performance 
Matching Share Plan 2020–2022. 

Ohjelman tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon 
tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista 
johtoa sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa joh-
tohenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden 
hankkimiseen, ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkio-
järjestelmä.

Ohjelmasta on kerrottu tarkemmin liitetiedossa Osakeperusteiset 
maksut 7.12

Alla olevassa taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja johtoryhmän 
palkat ja palkkiot sekä kappalemääräiset osakeomistukset ja omistus-
osuudet koko osakekannasta prosentteina. Esitetyt summat ovat suo-
riteperusteisia. Osakeperusteiset maksut perustuvat vuoden lopussa 
tehtyyn arvioon niiden toteumasta. Suoriteperusteisesti esitetty osa-
keperusteinen maksu sisältää tilikaudelle kohdistuvan kuluvaikutuksen 
riippumatta osakkeiden luovutushetkestä.

Johdon palkitseminen

2022

Tuhatta euroa
Toimitusjohtaja 

Panu Porkka Johtoryhmä
Yhteensä  

2022

Lyhytaikaiset  
työsuhde- etuudet

Kiinteät palkat ja luontoisedut 409 1 374 1 783

Tulospalkkiot 10 15 25
Lakisääteinen eläke 78 217 295

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteiset maksut   0

Yhteensä 498 1 606 2 104

Osakeomistukset, kpl 95 000 110 250 205 250 

Omistusosuus % 0,21 % 0,24 % 0,45 %

2021

Tuhatta euroa
Toimitusjohtaja 

Panu Porkka Johtoryhmä
Yhteensä  

2021

Lyhytaikaiset  
työsuhde- etuudet    

Kiinteät palkat ja luontoisedut 442 1 247 1 688

Tulospalkkiot 120 241 361
Lakisääteinen eläke 92 245 337

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteiset maksut 60 164 224

Yhteensä 714 1 897 2 611

Osakeomistukset, kpl 90 000 183 922 273 922 

Omistusosuus % 0,20 % 0,41 % 0,61 %

Hallituksen palkkiot
Verkkokauppa.com Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain 
hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkionsa. Jäsenten toimikausi 
kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Halli-

tuksen jäsenet eivät kuulu osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään, eivät-
kä hallituksen jäsenet ole työsuhteessa Verkkokauppa.com Oyj: hin.

Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosipalkkioista, jotka mak-
setaan hallituksen jäsenyyden perusteella, sekä valiokuntapalkkiois-
ta, jotka perustuvat joko vuosipalkkioon tai kokouspalkkioon. Palkki-
ot vaihtelevat riippuen jäsenen roolista puheenjohtajana tai jäsenenä 
hallituksessa tai valiokunnassa. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan 
hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet 
matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset. 

Verkkokauppa.com Oyj:n yhtiökokous päätti 24.3.2022, että puo-
let hallituksen jäsenten vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeina 
kunkin kvartaalijulkistuksen jälkeen ja loppuosa vuosipalkkiosta mak-
setaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Tilikauden 
2022 aikana yhtiö luovutti 32 140 (14 501) kappaletta hallussa olevista 
omista osakkeista palkkioiden maksamiseksi. Palkkioina annettaviin 
osakkeisiin ei liity omistamiseen tai luovutukseen liittyviä rajoituksia.  

Alla olevassa taulukossa esitetään hallituksen kokonaispalkkiot. 
Esitetyt summat ovat suoriteperusteisia. 

 
Tuhatta euroa 2022 2021

Hallituksen jäsenet 31.12.2022   
Arja Talma, Hallituksen puheenjohtaja, Tarkas-
tusvaliokunnan varapuheenjohtaja, Palkitsemis-
valiokunnan puheenjohtaja

89 77

Christoffer Häggblom, Hallituksen varapuheen-
johtaja 66 76

Kai Seikku, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 51 52

Samuli Seppälä 35 36

Mikko Kärkkäinen (jäsen 25.3.2021 alkaen) 35 26

Frida Ridderstolpe (jäsen 25.3.2021 alkaen) 35 26

Johan Ryding (jäsen 25.3.2021 alkaen) 39 26

Robert Burén (jäsen 25.3.2021 asti) - 10

Mikael Hagman (jäsen 4.1.2021 asti) - 1

Hallituksen palkkiot yhteensä 350 331

22Verkkokauppa.com  ·  Konsernitilinpäätös (IFRS)

2022



Alla olevissa taulukoissa esitetään hallituksen osakeomistukset ja 
omistusosuudet. 

Osakkeita, kpl 2022 2021
Arja Talma, Hallituksen puheenjohtaja, Tarkas-
tusvaliokunnan varapuheenjohtaja, Palkitsemis-
valiokunnan puheenjohtaja

23 780 15 290 

Christoffer Häggblom 33 339 26 669 

Kai Seikku 150 809 146 564 

Samuli Seppälä 15 957 000 15 957 000 

Mikko Kärkkäinen (jäsen 25.3.2021 alkaen) 5 858 1 613 

Frida Ridderstolpe (jäsen 25.3.2021 alkaen) 5 858 1 613 

Johan Ryding (jäsen 25.3.2021 alkaen) 5 882 1 613 

Osakkeita yhteensä kpl 16 182 526 16 150 362

Omistusosuus % 2022 2021

Arja Talma 0,05 % 0,03 %

Christoffer Häggblom 0,07 % 0,06 %

Kai Seikku 0,33 % 0,33 %

Samuli Seppälä 35,18 % 35,41 %

Mikko Kärkkäinen (jäsen 25.3.2021 alkaen) 0,01 % -

Frida Ridderstolpe (jäsen 25.3.2021 alkaen) 0,01 % -

Johan Ryding (jäsen 25.3.2021 alkaen) 0,01 % -

Omistusosuus yhteensä % 35,68 % 35,83 %

7.7 Poistot

Tuhatta euroa 2022 2021

Aineettomat hyödykkeet   

Kehittämismenot 362 283

Muut aineettomat hyödykkeet 125 93

Poistot aineettomista hyödykkeistä yhteensä 487 375
   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   
 Koneet ja kalusto 1 100 823

 Muut pitkävaikutteiset menot 152 136

Poistot aineellisista hyödykkeistä yhteensä 1 252 959
   
Käyttöoikeusomaisuuserät   
Kiinteistö ja toimitilat 3 793 3 577

Koneet ja kalusto 19 72

Poistot käyttöoikeusomaisuuseristä yhteensä 3 812 3 650
  

Poistot yhteensä 5 552 4 983

7.8 Liiketoiminnan muut kulut

Tuhatta euroa 2022 2021

Toimitilojen ylläpito- ja hoitokulu 7 101 6 305

Rahaliikenteen kulut 1 918 2 246

Markkinointi 8 166 8 389

Hallintopalvelut 15 780 10 298

Muut liikekulut 470 3 024

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 33 434 30 263

Tilintarkastajien palkkiot

Tuhatta euroa 2022 2021

Tilintarkastus 155 104

Muut palvelut 20 -

Tilintarkastajien palkkiot yhteensä 175 104

Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö on Pricewaterhou-
seCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat palvelut 
vuonna 2022 koostuivat pääosin yhtiön tilintarkastuspalveluista. 

7.9 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

Tuhatta euroa 2022 2021

Korkotuotot 16 5

Rahoitustuotot yhteensä 16 6

Rahoituskulut

Tuhatta euroa 2022 2021

Vuokrasopimusvelkojen korkokulut 1 071 1 198

Muut korkokulut 352 30

Valuuttakurssierot rahavaroista 50 45

Muut rahoituskulut 212 79

Rahoituskulut yhteensä 1 686 1 352

Valuuttakurssieroja on rahoitustuottojen ja -kulujen lisäksi kirjattu tili-
kauden ostojen oikaisuiksi.
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7.10 Tuloverot

Konsernin tuloslaskelman tuloveroihin kirjataan tilikauden verotettavan 
tuloksen perusteella lasketut suoriteperusteiset verot, aikaisempien ti-
likausien verojen oikaisut sekä laskennallisen verovelan ja -saamisen 
muutos. Suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin liittyvä verovaiku-
tus kirjataan vastaavasti osaksi omaa pääomaa. Konserniyhtiöiden ti-
likauden verotettavaan tuloon perustuvat verot lasketaan kunkin yhtiön 
paikallisen verolainsäädännön mukaan verotettavasta tulosta tilinpää-
töspäivään mennessä vahvistetun verokannan perusteella. Kunkin kon-
serniyhtiön rekisteröintimaa on esitetty liitetiedossa 6.4 Konsernin tiedot.

Tuloverot tuloslaskelmassa

Tuhatta euroa 2022 2021

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 399 3 796

Edellisten tilikausien verot 20  -0

Laskennallisten verojen muutos -129 60

Tuloverot yhteensä  291 3 856

Yhtiöllä ei ole vireillä olevia verokiistoja.

Efektiivisen verokannan täsmäytyslaskelma

Tuhatta euroa 2022 2021

Tulos ennen veroja 615 18 949
Verot laskettuna Suomen verokannalla 20,0 %  123 3 790

Verovapaiden tulojen ja vähennyskelvottomien 
kulujen vaikutus  168 66

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten  
tappioiden hyödyntäminen   

Verot edellisiltä tilikausilta 20 0

Muut -273  

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset  
verotuksellisista tappioista 253  

Tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot yhteensä 291  3 856

Suomen yhteisöverokanta oli tilikausien 2022 ja 2021 tilinpäätöksissä 
20 prosenttia.

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 

2022

Tuhatta euroa
Ennen  
veroja

Vero- 
vaikutus

Verojen 
 jälkeen

Käyvän arvon muutokset oman  
pääoman ehtoisista sijoituksista 72 -14 58

Tilikauden muut laajan  
tuloksen erät yhteensä 72  -14 58

2021

Tuhatta euroa
Ennen  
veroja

Vero- 
vaikutus

Verojen  
jälkeen

Käyvän arvon muutokset oman  
pääoman ehtoisista sijoituksista

- - -

Tilikauden muut laajan  
tuloksen erät yhteensä - - -

 
Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset esitetään liite-
tiedossa Laskennalliset verosaamiset ja -velat 7.16. 

 

7.11 Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla yhtiön 
omistajille kuuluva tilikauden tulos kauden aikana ulkona olevien osak-
keiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella 
oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän 
painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien 
potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimen-
tava vaikutus.

2022 2021

Osakekohtainen tulos, laimentamaton   

Yhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos,  
tuhatta euroa 324 15 093

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän  
painotettu keskiarvo, kpl 45 083 275 44 731 007

Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,34

Osakekohtainen tulos, laimennettu  

Yhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos,  
tuhatta euroa 324 15 093

Potentiaaliset laimentavat osakepalkitsemis-
järjestelmän osakkeet, kpl 318 333 473 916

Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, kpl 45 401 608 45 204 923

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,33
 

Lisätietoja osakkeiden lukumäärästä esitetään liitetiedossa Oma pää-
oma 7.20.

 

24Verkkokauppa.com  ·  Konsernitilinpäätös (IFRS)

2022



7.12 Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on käytössä osakepohjainen palkitsemisjärjestelmä, joka 
luokitellaan omana pääomana maksettavaksi osakeperusteiseksi liike-
toimeksi, missä on nettomääräistä suorittamista koskeva ominaisuus.  
Yhtiön on työntekijän puolesta vähennettävä osakepalkkiosta sellai-
nen osakkeiden määrä, joka kattaa käteisenä maksettavat verot ja ve-
ron luonteiset maksut. 

Järjestelyssä myönnettävät etuudet arvostetaan niiden myöntämis-
päivän mukaiseen Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen käypään ar-
voon ja ne jaksotetaan kuluksi ansainta- ja sitouttamiskausille. Kulu 
esitetään työsuhde-etuuksista aiheutuvissa kuluissa. Osakkeina selvi-
tettävien osakeperusteisten maksujen osalta kirjataan tuloslaskelman 
kulukirjausta vastaava oman pääoman lisäys.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän tiedot 
Verkkokauppa.comilla on joulukuun lopussa yksi osakepohjainen 
kannustinjärjestelmä toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille, Per-
formance Matching Share Plan 2020–2022. Ohjelmien tarkoituksena 
on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kas-
vattamiseksi pitkällä aikavälillä, rohkaista johtoa sijoittamaan henkilö-
kohtaisesti yhtiön osakkeisiin, sitouttaa johtohenkilöt yhtiöön ja tarjota 
heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden hankkimiseen, ansaitsemi-
seen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma 2018–2020
Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (Matching  Share 
Plan) 2018–2020 henkilö voi ansaita hallituksen päättämän määrän 
lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoi-
tuksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa on kaksi sitouttamisjaksoa: 
2018–2020 ja 2019–2021. Sitouttamisjaksolta 2018–2020 makset-
tavat 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 raha-
na maksettavat osuudet.

Maaliskuussa 2021 yhtiön hallitus päätti suunnatusta maksutto-
masta osakeannista lisäosakeohjelman (MSP) 2018–2020 ensimmäi-
sen sitouttamisjakson 2018–2020 mukaisten osakepalkkioiden maksa-
miseksi. 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 uu-
sia 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 yhtiö-
kokouksen 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 si-
ten ole laimentavaa vaikutusta. Tämä ohjelma on nyt maksettu koko-
naisuudessaan ja päättynyt.

Osakesijoitukseen perustuva suoriteperusteinen lisäosake-
ohjelma 2020–2022
Osakesijoitukseen perustuvassa suoriteperusteisessa lisäosake-
ohjelmassa (Performance Matching Share Plan) 2020–2022 henkilö 
voi ansaita lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin teke-
mänsä sijoituksen ja osakkeen kokonaistuoton (Total Shareholder 
 Return, TSR) perusteella. Suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmas-
sa on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. 
Osallistujalle maksettava palkkio määräytyy hallituksen asettamien 
TSR-tavoitetasojen saavuttamisen perusteella. Maksimissaan palk-
kiona maksetaan kolme lisäosaketta kutakin kohdennettua osaketta 
kohden. Osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että 
osallistuja kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitä-

miään yhtiön osakkeita ohjelmaan tai hankkii yhtiön osakkeita hallituk-
sen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi 
osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhet-
kellä. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai 
toimi suhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ohjelman piiriin kuuluu viisi ihmistä, toimitusjohtaja ja neljä johto-
ryhmän jäsentä. Osallistuja on oikeutettu saamaan ohjelman perus-
teella bruttomäärän osakkeita, mutta hänelle maksetaan nettomäärä 
osakkeita ennakonpidätyksen pidättämisen jälkeen. Yhtiö pidättää 
osan osakkeista ja suorittaa ennakonpidätyksen verottajalle. Ohjel-
man perusteella maksettavat palkkiot vastaavat arviolta enintään noin 
318 333:n Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa (bruttomäärä).

Ohjelma 2020–2022

Myöntämispäivä 7.2.2020

Oikeuden syntymispäivä 1.1.2023

Oikeuden syntymisehdot Osakeomistus ja  
työsuhteen jatkuminen

Toteutustapa Osakkeina ja käteisvaroina

Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 3,60

Osakkeen käypä arvo myöntämishetkellä, 
euroa* 4,19

Arvio järjestelmän piirissä olevien henkilöiden 
määrästä sitouttamiskauden lopussa, % 100 %

Arvio järjestelmään kytkettyjen osakkeiden 
vähennyksestä, % 2 %

Järjestelmän piirissä henkilöitä 5

*  Osakkeen käypä arvo myöntämishetkelllä on osakkeen sen hetkinen arvo 
vähennettynä arvioiduilla sitouttamisjakson aikana maksettavilla osingoilla
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Osakeperusteisten maksujen vaikutus liiketulokseen

Tuhatta euroa 2022 2021

Osakkeina maksettavat palkkiot -kulu  
tuloslaskelmasssa 31 198

Yhteensä 31 198

Osakeperusteisten maksujen vaikutus taseeseen

Tuhatta euroa 2022 2021

Omaan pääomaan kirjattu osuus 428 506

Yhteensä 428 506

7.13 Aineettomat hyödykkeet

Verkkokauppa.com konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat akti-
voiduista kehittämismenoista ja liikearvosta sekä muista aineettomista 
hyödykkeistä. 

Aineeton hyödyke merkitään taseeseen, kun sen hankintameno 
on määriteltävissä luotettavasti ja on todennäköistä, että hyödykkees-
tä aiheutuva taloudellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi. Omaisuuserien 
jäännösarvot sekä taloudelliset vaikutusajat tarkistetaan vähintään 
 jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan 
 taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Konsernilla 
ei ole liikearvon lisäksi muita aineettomia hyödykkeitä, joilla olisi rajoit-
tamaton taloudellinen vaikutusaika eikä hyödykkeiden hankintoihin liit-
tyviä korkomenoja, jotka olisi aktivoitu osaksi hankintamenoa. 

Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään konsernin liikearvolle 
sekä sellaisille aineettomille hyödykkeille, jotka eivät ole vielä valmii-
ta käytettäväksi. Lisäksi konsernin johto tekee jokaisena tilinpäätös-
päivänä muiden aineettomien hyödykkeiden osalta arvion siitä, onko 
olemassa viitteitä omaisuus erän arvon alentumisesta. Mikäli tällai-
sia viitteitä ilmenee, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä, joka on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovu-
tuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Useissa 
tapauksissa kerrytettävissä oleva raha määrä määritetään sille rahavir-

taa tuottavalle yksikölle mihin omaisuuserä kuuluu. Arvonalentuminen 
kirjataan tuloslaskelmaan. Kirjatut arvonalentumistappiot peruutetaan, 
jos on tapahtunut muutos arvioissa, joita on käytetty määritettäessä 
omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää. Peruutus tapah-
tuu korkeintaan siihen määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määrät-
ty kirjanpitoarvoksi poistoilla vähennettynä, jos siitä ei olisi aikaisempi-
na vuosina kirjattu arvonalentumistappiota.

Liikearvo
Liiketoimintojen yhdistymisestä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, 
jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankin-
nan kohteesta ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät 
hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvoista ei kirjata pois-
toja, vaan ne testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta vuosit-
tain ja lisäksi aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta.

Liikearvoon liittyvä harkinnanvaraisuus
Arvonalentumistestauksessa konserni joutuu arvioimaan viitteitä ar-
vonalentumisista käyttäen hyväksi sekä sisäisiä ja ulkoisia tietolähtei-
tä. Konsernin johdon on tehtävä arvioita analysoidessaan näistä läh-
teistä saatavia tietoja ja tehdessään johtopäätöksiä. Määrittäessään 
käyttöarvoa konserni tekee arvioita tulevasta markkinakehityksestä, 
kuten kasvuvauhdista ja kannattavuudesta. Vaikutuksiltaan merkit-
tävimpiä arvioiden perustana olevia tekijöitä ovat keskimääräinen lii-
kevoittomarginaalin taso (liikevoitto/liikevaihto) ja diskonttauskorko. 
Näiden oletusten muutokset voivat vaikuttaa olennaisesti arvioitui-
hin tulevaisuudessa kertyviin rahavirtoihin. Liikearvon kohdistaminen 
ja testauskäytäntö -kappaleessa on esitetty lisätietoja kerrytettävissä 
olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan kuluksi sen tilikauden aikana, 
jolloin ne syntyvät lukuun ottamatta kehittämismenoja, jotka täyttä-
vät aktivointikriteerit. Kehittämismenot aktivoidaan aineettomaksi hyö-
dykkeeksi, kun pystytään osoittamaan, miten kehityshanke tulee ker-

ryttämään todennäköistä taloudellista hyötyä ja kehittämisvaiheessa 
aiheutuvat menot ovat luotettavasti mitattavissa. Aktivoidut kehittämis-
menot esitetään omana eränään ja poistetaan taloudellisena vaiku-
tusaikanaan. Aiemmin kuluiksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida 
myöhemmillä kausilla.

Konsernilla on käytössä itsekehitetty toiminnanohjausjärjestelmä, 
jonka kehittämiseen liittyviä menoja yhtiö aktivoi siltä osin, kun akti-
vointikriteerien katsotaan täyttyvän. Hankintamenona on aktivoitu val-
mistuksesta  aiheutuvat välittömät kustannukset. Aktivoidut kehittämis-
menot poistetaan tasapoistoin niiden taloudellisena vaikutusaikana. 
Aktivoitujen kehittämismenojen taloudelliseksi vaikutusajaksi on arvi-
oitu kolme vuotta.

Muut aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet on kirjattu taseessa alkuperäiseen han-
kintamenoon ja poistetaan tasapoistoin niiden taloudellisena vaikutus-
aikana. Aineettomien hyödykkeiden taloudelliseksi vaikutusajaksi on 
arvioitu viisi vuotta. Konsernin aineettomat hyödykkeet koostuvat pää-
osin aineettomista oikeuksista, IT-ohjelmista ja lisensseistä.

26Verkkokauppa.com  ·  Konsernitilinpäätös (IFRS)

2022



Tuhatta euroa Kehittämismenot
Muut aineettomat  

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat
Konserni- 

liikearvo Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 3 246 1 777 392 0 5 415
Lisäykset 137 680 2 137 2 846 5 801

Hankintameno 31.12.2022 3 383 2 457 2 530 2 846 11 216
 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022  -2 743  -1 308 - -  -4 051
Tilikauden poistot  -242  -245 0 0  -487

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022  -2 986  -1 553 0 0  -4 539

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 502 469 392 0 1 364

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 397 904 2 530 2 846 6 677

Tuhatta euroa Kehittämismenot
Muut aineettomat  

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat
Konserni- 

liikearvo Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 2 896 1 268 348 0 4 511
Lisäykset 350 509 45 - 903

Hankintameno 31.12.2021 3 246 1 777 392 - 5 415
      
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021  -2 461  -1 215 0 -  -3 676
Tilikauden poistot  -283  -93 0 -  -375

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021  -2 743  -1 308 0 -  -4 051
      

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 435 53 348 0 835
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 502 469 392 0 1 364

Aktivoidut kehittämismenot liittyvät yhtiön toiminnanohjausjärjestel-
mään liittyvien uusien ominaisuuksien kehittämiseen.

Konsernilla ei ole investointisitoumuksia aineettomiin hyödykkeisiin 
liittyen.

Liikearvo ja arvonalentumistestaus 
Liikearvo syntyy liiketoimintakauppojen yhteydessä sovitun hankin-
taan kuuluvien omaisuus- ja velkaerien käypien arvojen ja maksetun 
kauppahinnan erotuksena. Liikearvosta ei kirjata poistoja, vaan sitä 
testataan mahdollisen arvonalentumisen varalta minimissään vuosit-
tain, mutta kuitenkin aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Liikear-
von testaus on johdon harkintaa vaativa prosessi. Verkkokauppa.com 

käyttää tässä prosessissa sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Har-
kintaa käytetään muun muassa rahavirtojen laadinnassa, diskonttoko-
ron määrittämisessä, rahavirtaa tuottavien yksikköjen määrittelyssä ja 
liikearvon kohdistamisessa. Liikevaihto-, liiketulos ja nettokäyttöpää-
omaennusteet perustuvat yrityksen pitkän ajanjakson ennusteisiin. 

Verkkokauppa.comin arvonalentumistestausta on tehty toimintase-
gmentti tasolla. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, eli Verkkokauppa.comin 
yksittäiset myymälät ja verkkokauppa, testataan arvonalentumisen va-
ralta vertaamalla rahavirtaa tuottavan yksikön ryhmän kirjanpitoarvoa 
sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Testattava kirjanpitoarvo si-
sältää liikearvon, aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä nettokäyt-
töpääoman. Liikearvon vuosittaisen arvonalentumistestaus tehdään tili-

kauden viimeiseen päivään mennessä, kuitenkin aina myös silloin, kun 
esiintyy viitteitä siitä, että omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksi-
kön ryhmän kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaa sen kirjanpitoarvon. 
Konsernilla ei ole liikearvon lisäksi muita aineettomia hyödykkeitä, joilla 
katsotaan olevan rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika.

Arvonalentumistappio on määrä, jolla omaisuuserän tai rahavirtaa 
tuottavan ryhmän kirjanpitoarvo ylittää vastaavan erän kerrytettävissä 
olevan rahamäärän. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tulos-
vaikutteisesti. Arvonalentumistappion kirjaaminen heikentää konsernin 
tulosta ja siten omaa pääomaa, mutta sillä ei ole vaikutusta konsernin 
rahavirtoihin. 

Diskonttauskorko
Konsernin liikearvon testauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä 
perustuu käyttöarvoon (nykyarvoon), joka on määritetty diskonttaamal-
la arvioidut vastaiset nettorahavirrat tarkasteluajankohtaan. Oletukset 
rahavirtojen kasvusta ja kannattavuuden parantumisesta kuvaavat 
johdon käsitystä myynnin ja kustannusten kehityksestä ennustekau-
della. Kerrytettävän rahamäärän diskonttauskorkona on käytetty Verk-
kokauppa.comille laskettua ennen veroja määritettyä keskimääräistä 
pääoman tuottovaatimusta (weighted average cost of capital, WACC). 
Tuottovaatimuksen osatekijät ovat mm. riskitön korko, oman pääoman 
beta ja markkinariskipreemio.

3 vuoden  
keskiarvo Jäännösarvo

Käytetty diskonttokorko - Myymälät 9,70 % 9,70 %

Käytetty diskonttokorko - Verkkokauppa 8,80 % 8,80 %

Käytetty diskonttokorko - Tukkukauppa 9,50 % 9,50 %

Yhdistetty liikevaihdon kasvu olettama 3,40 % 2,00 %

Yhdistetty myyntikate % 16,5% 16,7%

Yhdistetty liiketulos% olettama 2,40 % 2,70 %

Yhdistetty investoinnit M€ 3,2 3,9

Verkkokauppa.comin herkkyysanalyysin mukaan -1% prosenttiyksikön muutos 
myyntikate %:ssa , aiheuttaisi tilanteen, jossa yksikön kirjanpitoarvo ylittäisi ker-
rytettävissä olevan rahamäärän. Muissa keskeisissä olettamuksissa ei havaittu 
saman kaltaista tilannetta jokseenkin mahdollisissa muutoksissa.
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7.14 Aineelliset hyödykkeet

Verkkokauppa.com konsernin aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvat maa-
alueet, palvelimet, muut toimisto- ja varastovarusteet ja laitteet sekä 
vuokratiloihin tehdyt perusparannustyöt. 

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu taseessa poistoilla ja arvon-
alentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Aineelliset 
hyödykkeet poistetaan tasapoistoin taloudellisen vaikutusajan kulues-
sa hyödykkeen käyttöönottohetkestä alkaen. Maa-alueista ei tehdä 
poistoja. Aineellisten hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat 
ovat seuraavat: 

Koneet ja kalusto    3–10 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet  5–10 vuotta

Omaisuuserien jäännösarvot sekä taloudelliset vaikutusajat tarkiste-
taan vähintään jokaisen tilikauden lopussa ja tarvittaessa oikaistaan 
kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutok-
sia. 

Normaalit kunnossapito- ja korjauskustannukset kirjataan tuloslas-
kelmaan kuluksi niiden syntymishetkellä. Merkittävät parannus- tai 
lisä investoinnit kirjataan osaksi omaisuuserän hankintamenoa ja pois-
tetaan päähyödykkeen jäljellä olevana taloudellisena vaikutusaikana, 
mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen talou-
dellinen hyöty koituu yhtiön hyväksi. Aineellisten hyödykkeiden poista-
misista ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot esitetään tuloslaskelman 
liiketoiminnan muissa tuotoissa ja tappiot tuloslaskelman liiketoimin-
nan muissa kuluissa. Yhtiöllä ei ole hyödykkeiden hankintoihin liittyviä 
korkomenoja, jotka olisi aktivoitu osaksi hankintamenoa.

Arvonalentumisten arviointiin sovelletaan samoja periaatteita kuin 
aineettomien hyödykkeiden osalta. Periaatteet on kuvattu osana ai-
neettomat hyödykkeet liitetietoa.

Tuhatta euroa Maa-alueet Koneet ja kalusto
Muut aineelliset  

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 2 8 717 3 012 2 412 14 142
Lisäykset - 349 28 2 417 2 794
Siirrot erien välillä  4 006 11  -4 017  -

Hankintameno 31.12.2022 2 13 072 3 050 812 16 936
      
Kertyneet poistot 1.1.2022 -  -6 463  -2 465 0  -8 928
Tilikauden poistot -  -1 103  -152   -1 255

Kertyneet poistot 31.12.2022 -  -7 566  -2 617 0  -10 183
     

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 2 2 254 546 2 412 5 214

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 2 5 506 433 812 6 752

Tuhatta euroa Maa-alueet Koneet ja kalusto
Muut aineelliset  

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 2 7 323 2 792 75 10 191
Lisäykset - 1 394 220 2 337 3 951

Hankintameno 31.12.2021 2 8 717 3 012 2 412 14 142
      
Kertyneet poistot 1.1.2021 -  -5 640  -2 330 0  -7 970
Tilikauden poistot -  -823  -136   -959

Kertyneet poistot 31.12.2021 -  -6 463  -2 465 0  -8 928
     

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 2 1 683 462 75 2 222

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 2 2 254 546 2 412 5 214

          Konsernilla ei ole investointisitoumuksia aineellisiin hyödykkeisiin  
liittyen.
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7.15 Vuokrasopimukset

Sopimukset, joissa konserni on vuokralleottaja

Vuokrasopimusten tunnistaminen
Sopimuksen syntymisajankohtana konserniyhtiö tekee arvion siitä, 
onko sopimus vuokrasopimus tai sisältääkö sopimus vuokrasopimu-
selementin. Yhtiö kirjaa vuokrasopimuksen alkamisajankohtana käyt-
töoikeusomaisuuserän sekä vuokrasopimusvelan lukuun ottamatta 
vuokra-ajaltaan lyhyitä vuokrasopimuksia (vuokra-aika alle 12 kuu-
kautta) ja arvoltaan vähäisiä sopimuksia. Lyhytaikaisten ja arvoltaan 
vähäisten vuokra sopimusten vuokrakulut kirjataan tuloslaskelman lii-
ketoiminnan muihin kuluihin tasaerin niiden vuokra-ajan kuluessa.

Vuokrasopimusvelan arvostaminen ja kirjaaminen
Vuokrasopimusvelka arvostetaan niiden vuokrien nykyarvoon, joita ei 
ole sopimuksen alkamisajankohtana maksettu. Vuokrat diskontataan 
vuokrasopimuksen sisäisellä korolla, jos kyseinen korko on helpos-
ti määritettävissä. Jos kyseinen korko ei ole helposti määritettävissä, 
käytetään yhtiön lisäluoton korkoa. 

Jätkäsaaren kiinteistön vuokrasopimuksessa, joka kattaa noin 
69 % taseen vuokrasopimusveloista, on käytetty vuokrasopimuksen 
sisäistä korkokantaa. Muissa vuokrasopimuksissa diskonttokorkona 
on käytetty yhtiön lisäluoton korkoa. Lisäluoton koron määrittämisessä 
on huomioitu yhtiön rahoitusaseman muutokset riskipreemion määrit-
tämisessä. Diskonttokorot vaihtelevat välillä 1,3–7,0 %.

Vuokrasopimusvelan arvoon sopimuksen alkamisajankohtana 
sisäl lytettävät vuokrat koostuvat kiinteistä maksuista vähennettynä 
saatavilla vuokrasopimuksiin liittyvillä kannustimilla, indeksistä riip-
puvista muuttuvista vuokrista, osto-option toteutushinnoista (kun sen 
käyttäminen on kohtuullisen varmaa), jäännösarvotakuiden määris-
tä sekä vuokrasopimusten päättämisestä aiheutuvista sanktioista, 
jos vuokra -ajassa on otettu huomioon, että vuokralleottaja käyttää 
vuokra sopimuksen päättämisoption.

Konsernin vuokrasopimuksissa ei ole päättämis optioita, joita olisi 
huomioitu laskennassa. Vuokrasopimukset, joissa on osto-optioita liit-
tyvät koneisiin ja kalustoon eivätkä ne ole merkittäviä.

Vuokrasopimusvelka arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon 
efektiivisen koron menetelmällä. Vuokravelan uudelleenarvostus teh-
dään, mikäli vuokra-ajassa tapahtuu muutos, osto-option käyttämises-
tä tulee tai se lakkaa olemasta kohtuullisen varmaa, muuttuvien vuok-
rien laskennassa käytetyssä indeksissä tapahtuu muutos sekä mikäli 
jäännösarvotakuiden perusteella odotettavissa olevissa maksuissa ta-
pahtuu muutos. Uudelleenarvostuksessa käytettävä diskonttokorko 
riippuu muutoksen luonteesta. 

Kaikkien konsernin Suomessa sijaitsevien toimitilojen ja kiinteistön 
vuokrasopimuksien maksut on sidottu elinkustannusindeksiin. Yhtiöt 
tekevät uudelleenarvostuksen vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeus-
omaisuuserään kun indeksi muuttuu.

Niissä sopimuksissa, joissa vuokrasopimuskomponentti ja muu 
kuin vuokrasopimuskomponentti joudutaan erottamaan, tehdään erot-
taminen suhteellisiin erillishintoihin perustuen. Konsernilla on toimisto-
tilojen vuokrasopimuksia, joissa vuokrasopimuskomponentti on ero-
tettu palvelukomponentista. Erillishintana on käytetty kyseisen alueen 
arvioituja pääomavuokrien tasoja. 

Vuokravelan laskennassa käytettävä vuokra-aika on ajanjakso, 
jona vuokrasopimus ei ole peruutettavissa, lisättynä jatko- tai päät-
tämisoption mukaisella ajanjaksolla, jos on kohtuullisen varmaa, että 
vuokralleottaja käyttää jatko-option tai ei käytä päättämisoptiota. Kon-
sernilla on toimitiloihinsa liittyen jatko-optioita. Näitä ei ole huomioitu 
vuokra-ajassa. Jatko-optioista päätetään liiketoiminnallisin perustein, 
silloin kun jatko-optiosta tulee ilmoittaa vuokranantajalle. Konsernin 
johto on huomioinut yhtiön liiketoimintamallin sekä siinä edellytetyn 
ketteryyden suhteessa fyysisiin kauppapaikkoihin alati muuttuvas-
sa liiketoimintaympäristössä jatko-optioiden toteutumisen todennäköi-
syyttä arvioidessaan.  

Käyttöoikeusomaisuuserän arvostaminen
Käyttöoikeusomaisuuserä arvostetaan sopimuksen alkamisajankoh-
tana hankintamenoon. Hankintameno koostuu vuokrasopimusvelan 
alkuperäisen arvostuksen mukaisesta määrästä alkamisajankohtaan 
mennessä, maksetuista vuokrista vähennettynä vuokrasopimukseen 
liittyvillä saaduilla kannustimilla, alkuvaiheen välittömistä menoista 
sekä mahdollisista ennallistamismenoista.

Konserniyhtiöt eivät ole tunnistaneet vuokrasopimuksissaan alku-
vaiheen välittömiä menoja. Ennallistamismenojen määrien arvioidaan 
olevan vähäisiä liiketoiminnan luonteen huomioiden eikä varausta ole 
kirjattu niiden osalta.  

Konserni arvostaa käyttöoikeusomaisuuserät hankintamenomal-
lin mukaisesti. Hankintamenomallia sovellettaessa käyttöoikeusomai-
suuserä arvostetaan hankintamenoon, josta vähennetään kertyneet 
poistot sekä oikaistaan vuokrasopimusvelan uudelleenmäärittämises-
tä johtuvalla erällä. Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan tasapoistoin 
taloudellisen vaikutusajan kuluessa omaisuuserän käyttöönottohet-
kestä alkaen. Mikäli vuokra-aika on lyhyempi kuin taloudellinen vaiku-
tusaika, tehdään poistot vuokra-ajalle. Arvioidut poistoajat ovat seu-
raavat: 

Koneet ja kalusto   4–7 vuotta

Kiinteistö ja toimitilat  2–15 vuotta

Edelleenvuokraussopimukset
Konsernilla on lyhytaikaisia edelleenvuokraussopimuksia, jotka tulou-
tetaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Vuokratuotot esitetään tulos-
laskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa. Nämä edelleenvuokraus-
sopimukset eivät ole olennaisia.
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Konsernin vuokrasopimusportfolion kuvaus
Konsernin vuokrasopimusportfolio koostuu kiinteistön sekä toimitilo-
jen vuokrasopimuksista sekä leasingautoista. Kiinteistön sopimuksella 
tarkoitetaan Jätkäsaaren kiinteistöä, joka käsittää myymälän sekä lo-
gistiikka-, toimisto- ja muut tilat. Muilta osin myymälät ovat toimitilaso-
pimuksia. 

Toimitilavuokrasopimukset sisältävät useita lyhyitä jatko-optioita. 
Vuokria ei ole sidottu liikevaihtoon vaan elinkustannusindeksiin ja näin 
ollen ne on huomioitu vuokrasopimusvelkaa laskettaessa. Sopimukset 
eivät sisällä jäännösarvotakuita tai osto-optioita. 

Tilikakauden päättyessä konsernilla ei ole voimassa yhtään autoi-
hin, koneisiin tai laitteisiin liittyvää leasingsopimusta. 

Käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa Kiinteistöt ja toimitilat Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 35 269 1 662 36 931
Lisäykset 130 - 130
Vähennykset  -11  -42  -53
Uudelleenarvostuksesta johtuva lisäys/vähennys 808 - 808

Hankintameno 31.12.2022 36 196 1 620 37 816
    
Kertyneet poistot 1.1.2022  -19 538  -1 616  -21 154

Vähennysten kertyneet poistot - 16 16
Tilikauden poistot  -3 793  -19  -3 812

Kertyneet poistot 31.12.2022  -23 331  -1 620  -24 950
    

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 15 731 45 15 776

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 12 865 0 12 866

Tuhatta euroa Kiinteistöt ja toimitilat Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 33 181 1 671 34 852
Lisäykset 1 202 - 1 202
Vähennykset -  -9  -9
Uudelleenarvostuksesta johtuva lisäys/vähennys 887 - 887

Hankintameno 31.12.2021 35 269 1 662 36 931

Kertyneet poistot 1.1.2021  -15 961  -1 544  -17 505

Vähennysten kertyneet poistot - - 0
Tilikauden poistot  -3 577  -72  -3 650

Kertyneet poistot 31.12.2021  -19 538  -1 616  -21 154
    

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 17 220 127 17 347

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 15 731 45 15 776

Tilikaudella 2022 ja 2021 tehdyt uudelleenarvostukset liittyvät 
vuokrasopimusten indeksikorotuksiin sekä uudelleenneuvoteltuihin 
vuokrasopimuksiin. 
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Vuokrasopimusvelat 

Maturiteettianalyysi -sopimusperusteiset  
diskonttaamattomat kassavirrat

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Alle vuoden 5 248 5 055

1–5 vuotta 13 501 18 048

Diskonttaamattomat vuokra sopimusvelat 
yhteensä 18 749 23 103

Vuokrasopimusvelat taseessa

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 4 477 4 034

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 12 334 16 105

Vuokrasopimusvelat yhteensä 16 812 20 139

Tuloslaskelmaan kirjatut erät

Tuhatta euroa 2022 2021

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot 3 812 3 650

Vuokrasopimusvelkojen korot 1 071 1 198

Vuokratuotot käyttöoikeusomaisuuserien  
edelleenvuokraamisesta 545 530

Arvoltaan vähäisten vuokrasopimusten kulut 60 57

Rahavirtalaskelmaan kirjatut erät

Tuhatta euroa 2022 2021

Vuokrasopimuksista johtuva lähtevä  
rahavirta yhteensä  -5 308  -5 065
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7.16 Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallinen vero lasketaan kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon 
välisistä väliaikaisista eroista käyttäen joko tilinpäätöshetkellä voimas-
sa olevaa verokantaa tai myöhemmin voimaantulevaa, mutta tiedossa 
olevaa vahvistettua verokantaa. Laskennallinen verosaaminen kirja-
taan vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuu-
dessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan 
hyödyntää. 

Laskennallisten verosaamisten muutos

Tuhatta euroa 1.1.2022 Kirjattu tulosvaikutteisesti Kirjattu omaan pääomaan 31.12.2022

Vuokrasopimukset 851  -45 - 806

Vaihto-omaisuus 102  -59 - 43

Osakepalkitseminen 101  -16 - 86

Varaukset 179  -30 - 148

Konsernin varastojen sisäinen kate - 2 - 2
Konserniyhtiöiden hankintaan liittyvät  
vähennyskelvottomat kulut - 131 - 131

Ehdollisen kauppahinnan kulujaksotus - 83 - 83

Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitto -  -14 14 0

Hyllypoistot ja poistoero 56 24 - 80

Laskennallinen verosaaminen yhteensä 1 290 105 14 1 380

Tuhatta euroa 1.1.2021 Kirjattu tulosvaikutteisesti Kirjattu omaan pääomaan 31.12.2021

Vuokrasopimukset 898  -46 - 851

Vaihto-omaisuus 90 12 - 102

Osakepalkitseminen 110  -9 - 101

Varaukset 153 26 - 179

Hyllypoistot 99  -43 - 56

Laskennallinen verosaaminen yhteensä 1 350  -60 - 1 290

Konserniyhtiöiden verotuksellisesta tappiosta, -1,27 miljoonaa euroa (0), ei ole kirjattu tilikaudelle laskennallista verosaamista.

Laskennallisten verovelkojen muutos

Tuhatta euroa 1.1.2022 Lisäykset tilikaudella Kirjattu tulosvaikutteisesti Kirjattu omaan pääomaan 31.12.2022

Tytäryhtiö hankinnan yhteydessä tehdyt  
käyvän arvon kohdistukset - 128  -24 - 103

Laskennallinen verovelka yhteensä - 128  -24 - 103
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7.17 Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ovat saamisia, jotka johtuvat asiakkaille tavanomai-
sessa liiketoiminnassa myydyistä tuotteista tai tuotetuista palveluista. 
Muut saamiset ovat sopimuksiin perustuvia omaisuuseriä, siirtosaami-
sia sekä rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määri-
tettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Myyntisaa-
miset ja muut saamiset luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, jos niistä 
odotetaan saatavan maksu yhden vuoden kuluessa. Muussa tapauk-
sessa ne esitetään pitkäaikaisina varoina. Pitkäaikaiset myyntisaa-
miset ovat Apuraha-asiakasrahoitukseen kohdistuvia saamisia. Lyhy-
taikaisissa myyntisaamisissa näiden osuus on noin 73 % (2021; noin 
62 %) lyhytaikaisten myyntisaamisten tasearvosta.

Arvonalentumisiin liittyviä periaatteita selostetaan liitetiedossa 
 Rahoitusriskien hallinta 7.22.3

Sopimuksiin perustuvien omaisuuserien muutoksista on selostettu 
liite tiedossa Myyntituotot asiakassopimuksista 7.2

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Pitkäaikaiset 
Myyntisaamiset 5 615 3 817

Muut pitkäaikaiset saamiset 397 425

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 6 012 4 241

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 28 833 23 124

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 2 691 1 807

Muut siirtosaamiset 8 557 6 820

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat  
verosaamiset 49 0

Muut saamiset 2 392 3 699

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 42 522 35 450

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset saamiset  
yhteensä 48 534 39 692

Myyntisaamisten ikäjakauma

  31.12.2022 31.12.2021

Tuhatta euroa Myyntisaamiset
Tappiota koskeva

vähennyserä Myyntisaamiset
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

Myyntisaamisiin liittyvän tappiota koskevan vähennyserän 31.12.  
saldon täsmäytys vähennyserän alkusaldoon:

Tuhatta euroa 2022 2021

Tappiota koskeva vähennyserä 1.1 829 1 123

Tilikaudella tulosvaikutteisesti kirjattu myynti-
saamisten tappiota koskevan vähennyserän 
lisäys

1 319 354

Tilikauden aikana lopullisiksi luottotappioiksi  
perintäkelvottomina kirjatut saamiset  -1 251  -1 081

Peruutettu käyttämätön määrä  -53 433

Tappiota koskeva vähennyserä 31.12. 843 829

Konserni on kirjannut tilikauden aikana nettomääräisiä luottotappioita 
myyntisaamisista yhteensä 1 319 tuhatta euroa (806). Verkkokauppa.
com Oyj myy kaikki erääntyneet saatavansa ns. jatkuvan kaupan mal-
lilla, jossa kaikki yhtiön itsensä rahoittamat yli 60 päivää erääntyneet 
myydään kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavaris-
kiä.
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7.18 Vaihto-omaisuus

Konsernin vaihto-omaisuus koostuu liiketoiminnassa myytäväksi tar-
koitetuista valmiista tuotteista, myymälöiden demolaitteista ja huollos-
sa olevista tuotteista. 

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointi-
arvoon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Nettorealisointiarvo on 
tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta,  josta 
on vähennetty arvioidut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat 
menot ja myynnistä johtuvat menot. 

Vaihto-omaisuuden hankintameno on määritetty FIFO (first-in, first-
out) -menetelmää käyttämällä. Hankintameno sisältää hankinnasta 
 aiheutuneet välittömät menot, joista on vähennetty ostohyvitykset. 

Tuotteiden kiertonopeutta ja nettorealisointiarvon mahdollista pie-
nentymistä alle hankintamenon arvioidaan säännöllisesti ja tarvit-
taessa kirjataan vaihto-omaisuuden arvonalentuminen. Lisäksi kon-
serniyhitöt kirjaavat ikääntyneiden tuotteiden osalta vielä erikseen 
arvonalentumisen varastopäivien mukaan.

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Valmiit tuotteet 74 767 87 803

Yhteensä 74 767 87 803

Yhtiö on kirjannut tilikaudella vaihto-omaisuuden kulukirjauksia 
 yhteensä 4,1 miljoonaa euroa (1,6). Kirjauksilla on oikaistu varaston 
kirjanpitoarvoa vastaamaan sen todellista nettorealisointiarvoa. Tili-
kauden 2022 summa sisältää varastoon liittyvän 1,6 miljoonan euron 
alaskirjauksen. Alaskirjaus liittyy konsernin valikoiman tehostamiseen.

7.19 Rahavarat

Konsernin rahavarat koostuvat käteisvaroista sekä pankkitilien sal-
doista. Rahavarat kuuluvat ryhmään jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvarat. Rahavaroista ei kirjata arvonalentumis-
ta, koska rahavarat ovat luottoluokituksiltaan hyvissä pohjoismaisissa 
pankeissa ja on arvioitu, että niihin liittyvä arvonalennus on epäolen-
nainen.

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Rahat ja pankkisaamiset 21 210 20 917

Yhteensä 21 210 20 917

Yhtiön rahavarat olivat tilinpäätöshetkellä täysin nostettavissa.
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7.20 Liiketoimintojen yhdistäminen

Liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä hankitut yksilöitävissä ole-
vat varat ja velat arvostetaan hankinta-ajankohtana käypään arvoon 
ja hankintaan kohdistuvat menot kirjataan kuluiksi. Liiketoimintojen 
yhdistymisestä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu 
vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteesta ja 
aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettova-
rallisuuden käyvän arvon. Mikäli määrä, jolla luovutettu vastike, mää-
räysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteesta ja aiemmin 
omistettu osuus yhteen laskettuina alittavat hankitun nettovarallisuu-
den käyvän arvon, kirjataan erotus tulosvaikutteisesti edullisesta kau-
pasta syntyneenä voittona.

Tilikauden 2022 hankinnat
Emoyhtiö Verkkokauppa.com Oyj osti 100 % e-Ville Distribution Oy:n 
osakkeista 1.4.2022. Verkkokauppa.com Oyj:n kokonaan omistama suo-
malainen 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 laa-
jentaa valikoimaansa omilla brändeillä. Yrityskaupan myötä Verkko-
kauppa.com saa kokeneen hankintaorganisaation Shenzhenissä ja 
Hongkongissa, Kiinassa.

Kauppahinta oli noin 4,0 miljoonaa euroa, josta 1,4 miljoonaa eu-
roa maksettiin uusina osakkeina (laskettuna Verkkokauppa.com Oyj:n 
osakekurssilla 1.4.2022). Osakkeet laskettiin liikkeeseen suunnatussa 
osakeannissa myyjälle kaupantekohetkellä, ja loput käteisenä korjattu-
na nettovelan oikaisulla. Osakkeisiin sovelletaan lock-up-sitoumusta. 
Osapuolet ovat myös sopineet enintään noin 6,7 miljoonan euron lisä-
kauppahinnasta, johon sisältyy 1 miljoonan euron viivästynyt kauppa-
hinta ja 5,7 miljoonan euron lisäkauppahinta, joka maksetaan vain, jos 
omien merkkien tuotteiden yhteenlaskettu myynti ylittää asetetut ta-
voitetasot 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 an-
saintamittarit saavutetaan. Myyjän saamien osakkeiden määrä mää-
räytyy Verkkokauppa.comin osakkeen volyymilla painotetun keskihin-
nan perusteella 30 vuorokauden ajalta, joka edeltää sitä päivää, jolloin 
asiaankuuluvat mittarit varmistuvat.

Hankinnasta suoritettu vastike

Tuhatta euroa
Hankinnasta  

suoritettu vastike

Maksettu käteisvaroina 3 250 

Liikeeseen 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: markkina-arvo 225,0

Lisätään: liikearvo 2 946,7

Laskennallinen verovelka -127,9

Hankittu nettovarallisuus 3 975,9

Hankitut varat ja velat arvostetaan taseessa hankinta-ajankohdan 
käypään arvoon. Hankituista aineettomista hyödykkeistä 0,7 miljoo-
naa euroa arvostettiin asiakassuhteisiin ja tavaramerkkeihin. Näistä 
hyödykkeistä tehdään poistot niiden taloudellisen käyttöiän aikana. 
Liikearvo on se osuus kauppahinnasta, joka on suurempi kuin hankit-
tujen varojen ja velkojen nettomääräisen käyvän arvon summa. Liike-
arvoa oli 2,9 miljoonaa euroa ja se on verotuksessa vähennyskelvoton.
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Liiketoimintojen yhdistämisen laskelma on edelleen alustava odo-
tettaessa luovutetun vastikkeen, hankittujen varojen ja vastattavien 
velkojen lopullista arvonmääritystä.

7.20.1.  Yrityskaupan vaikutus konsernin tammi-joulukuun  
tulokseen

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 -1,4 miljoonaa euroa. 
Jos hankinta olisi toteutettu 1.1.2022, hankinta olisi vaikuttanut kon-
sernin liikevaihtoon 7,8 milj. € ja sillä ei olisi ollut olennaista vaikutusta 
konsernin liiketulokseen..

Luvut perustuvat konsernitilinpäätökseen, jossa kaikki sisäiset tuo-
tot, 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 vuo-
delle 2022. Se käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä.

Konsernin rakenne

Kotimaa
Omistusosuus % 

31.12.2022
Osuus äänivallasta % 

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
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7.21 Oma pääoma

Omat osakkeet
Omien osakkeiden hankinta siihen liittyvine menoineen esitetään 
oman pääoman vähennyksenä.

Osingonjako
Hallituksen yhtiökokoukselle esittämää osinkoa ei ole vähennetty 
omasta pääomasta, vaan osingot kirjataan yhtiökokouksen päätöksen 
perusteella.

Osakepääoma ja omat osakkeet
Ulkona olevat osakkeet,  

kpl (1 000)
Omien osakkeiden  

lukumäärä, kpl (1 000)
Osakkeiden lukumäärä,  

kpl (1 000)
Osakepääoman kirjan pito- 

arvo, tuhatta euroa 

1.1.2022 44 742 323 45 065 100
Omien osakkeiden hankinta - - - -

Suunnattu osakeanti 289 - 289 -

Omien osakkeiden luovutus, hallituspalkkiot 20  -20 - -

Omien osakkeiden luovutus, osakepalkkio-ohjelma 32  -32 - -

31.12.2022 45 083 271 45 355 100

Ulkona olevat osakkeet,  
kpl (1 000)

Omien osakkeiden  
lukumäärä, kpl (1 000)

Osakkeiden lukumäärä,  
kpl (1 000)

Osakepääoman kirjan pito- 
arvo, tuhatta euroa 

1.1.2021 44 712 353 45 065 100
Omien osakkeiden hankinta - - - -

Omien osakkeiden luovutus, hallituspalkkiot 15  -15 - -

Omien osakkeiden luovutus, osakepalkkio-ohjelma 15  -15 - -

31.12.2021 44 742 323 45 065 100

Verkkokauppa.com Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeella ei ole nimellisar-
voa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki liik-
keeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Tilikauden 2022 
päättyessä Verkkokauppa.com Oyj:n osakepääoma oli 100 000 euroa ja 
osakkeiden lukumäärä oli 45 083 275 kappaletta sisältäen 271 257 (323 
397) kappaletta yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Tilikausien 2021–
2022 aikana yhtiö ei ole hankkinut omia osakkeita. 

Käyvän arvon rahasto
Käyvän arvon rahasto on käypään arvoon arvostettujen oman pää-
oman ehtoisten sijoitusten kautta karttuva rahasto.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää osakkeiden mer-
kintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan 
merkitä osakepääomaan..

Pääoman hallinta 
Konsernin oman pääoman hallinnan pyrkimyksenä on optimaalisen 
pääomarakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla tavan-
omaiset toimintaedellytykset. Konserni arvioi pääomarakenteensa ja 
omavaraisuusasteensa kehitystä ja riittävyyttä. Pääoman hallinnalla 
pyritään varmistamaan kustannustehokkaasti konsernin toimintaedel-
lytykset kilpailukykyisellä tasolla kaikissa suhdannetilanteissa, riittävä 
riskinkantokyky sekä hyvä velkojenhoito- ja osingonmaksukyky. Pää-
oman hallinnan tavoitteena on kasvattaa omistaja-arvoa ja mahdollis-
taa paras mahdollinen tuotto. 

Konsernilla ei ole käytössä ulkoisen luottoluokituslaitoksen anta-
maa julkista luottoluokitusta. Pääoman hallinnan perustana on halli-
tuksen asettamien tavoitteiden ja ulkopuoliseen rahoitukseen liittyvien 
ja määriteltyjen raja-arvojen jatkuva seuraaminen sekä tasapainotta-
vien toimenpiteiden hyväksyntä ja toteuttaminen mahdollisten poik-
keamien osalta. Hallitukselle toimitettavien tietojen pohjalta, se arvioi 
mahdollisten poikkeamien vaikutukset ja tekee tarvittavat pääoman 
hallintaan liittyvät päätökset. Konsernin nettovelkatavoite määritellään 
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ja sitä seurataan osana normaalia raportointia. Nettovelkojen suhde 
74,6 % (-2,2 %) omaan pääomaan on yksi keskeinen mittari taseen 
kokonaishallintaan. Liiketoiminnan syklisyyden ja mahdollisten liiketoi-
mintakauppojen osalta konserni arvioi rahoitukseen liittyvät tarpeet ti-
lanteen mukaan.

Konsernilla oli tilikauden 2022 päättyessä käyttämättömiä valmius-
luottolimiittejä yhteensä 25 miljoonaa euroa. Kovenanttien ehdot on 
kuvattu liitetiedossa Rahoitusriskien hallinta 7.22.3.  

Tuhatta euroa 2022 2021

Nettovelat  -19 745 778

Oman pääoman kokonaismäärä 26 470 35 683

Nettovelkojen suhde omaan pääomaan -74,6 % 2,2 %

Nettovelkojen suhde omaan pääomaan muuttui positiiviseksi (74,6 %).  
Konsernin nettovelat kasvoivat ja  bruttomääräiset varat laskivat tili-
kaudella 2022.

Osingot

Maksetut osingot

2022
Edelliseltä vuodelta Maksupäivä Osinko/osake, euroa

 4.4.2022 0,060
 9.5.2022 0,061
 25.7.2022 0,062
 7.11.2022 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

Ehdotetut osingot
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osin-
koa.

7.22 Rahavirtainformaatio

Nettovelkojen täsmäytyslaskelma

Tuhatta euroa 2022 2021

Rahavarat 21 210 20 917

Lainat rahoituslaitoksilta -24 144

Vuokrasopimusvelat -16 812 -20 139

Nettovelat -19 745 778

Tuhatta euroa 2022 2021

Rahavarat 21 210 20 917

Bruttovelat -40 955 -20 139

Nettovelat -19 745 778

Rahoitukseen liittyvät velat Muut varat
Tuhatta euroa Rahalaitoslainat Vuokrasopimukset Yhteensä Rahavarat Yhteensä

Nettovelat 1.1.2021  -21 928 -21 928 43 099 21 171

Muutos veloissa, joihin ei liity kassavirtaa 3 868 3 868 3 868

Rahavirrat  -22 182 -18 315

Hankinnat  1 202 1 202  1 202

Muut muutokset  -3 280 -3 280  -3 280

Nettovelat 31.12.2021 0 -20 139 -20 139 20 917 778
      
Lainojen nostot -30 030 -30 030 -30 030

Rahalaitoslainojen takaisinmaksu 6 781 6 781 6 781

Muutos veloissa, joihin ei liity kassavirtaa 4 237 4 237 4 237

Rahavirrat 293 293

Lisäykset 130 130  130

Muut muutokset -894 -1 040 -1 934  -1 934

Nettovelat 31.12.2022 -24 144 -16 812 -40 955 21 210 -19 745

Konsernin nettovelat per 31.12.2022 olivat -19,75 miljoonaa euroa.
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7.23 Rahoitus

Rahoitusvarat
Konsernin merkittävimmät rahoitusvarat ovat myyntisaamiset sekä ra-
havarat.

Luokittelu ja arvostaminen
Konserni luokittelee rahoitusvarat alkuperäisen kirjaamisen yhteydes-
sä seuraaviin arvostusryhmiin: jaksotettuun hankintamenoon arvos-
tettavat rahoitusvarat ja muiden laajan tuloksen erien kautta käypään 
 arvoon arvostettavat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu rahoitusvaro-
jen hallinnoinnissa käytettävästä liiketoimintamallista sekä rahavirto-
ja koskevista sopimusehdoista. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, 
kun oikeus sopimusperusteisiin rahavirtoihin on lakannut ja kun rahoi-
tusvaraan liittyvät olennaiset riskit ja edut ovat siirtyneet yhtiön ulko-
puolelle.

Verkkokauppa.com Oyj on tehnyt peruuttamattoman valinnan 
ja arvostaa oman pääoman ehtoiset sijoitukset muiden laajan tulok-
sen erien kautta käypään arvoon.  Käyvän arvon muutokset kirjataan 
muihin laajan tuloksen eriin. Osingot kirjataan tuloslaskelmaan rahoi-
tustuottoihin. Käyvän arvon muutokset oman pääoman ehtoisista si-
joituksista esitetään muissa laajan tuloksen erissä, eikä niitä siirretä 
myöhemmin tulosvaikutteisiksi, kun sijoitus kirjataan pois taseesta. 
Verkkokauppa.com Oyj kirjaa käyvän arvon muutokset oman pää-
oman käyvän arvon rahastoon, mistä ne siirretään myynnin yhteydes-
sä osaksi kertyneitä voittovaroja. 

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat ovat 
eriä, joita pidetään sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämi-
seksi ja joiden rahavirrat ovat yksinomaan pääoman ja koron maksua. 
Tähän ryhmään sisältyvät Verkkokauppa.com Oyj:llä myyntisaamiset 
ja muut saamiset, jotka koostuvat pitkäaikaisista vuokravakuussaami-
sista. Myyntisaamiset kirjataan alun perin transaktiohintaan, jos nii-
hin ei liity merkittävää rahoituskomponenttia. Ryhmän muut saamiset 
kirjataan alun perin käypään arvoon lisättynä transaktiokuluilla ja ar-
vostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetel-

mällä. Voitto tai tappio jaksotettuun hankintamenoon arvostettavasta 
rahoitus varasta kirjataan tulosvaikutteisesti, kun omaisuuserä kirja-
taan pois taseesta tai sen arvo alentuu. Myyntisaamisten ja muiden 
saamisten arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman liiketoiminnan 
muihin  kuluihin. 

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Arvonalentumista on kuvattu tarkemmin liitetiedossa Rahoitusriskien 
hallinta 7.22.3.

Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelat luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhtey-
dessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusveloik-
si sekä jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviksi rahoitusveloiksi. 
Muiden kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitus-
velkojen osalta transaktiomenot vähennetään alkuperäisestä hankin-
tamenosta. Kaikki rahoitusvelkatransaktiot kirjataan sopimuspäivänä, 
joka on päivä, jolloin konserni sitoutuu rahoitusvelan sopimusehtoihin. 
Rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu, kun konsernin 
sopimusperusteinen velvoite on täytetty, kumottu tai sen voimassaolo 
on lakannut. Lainasitoumuksiin liittyvät järjestelypalkkiot kirjataan tran-
saktiomenoiksi siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että koko 
lainasitoumus tai osa siitä tullaan nostamaan, ja tällöin palkkio mer-
kitään taseeseen, kunnes laina nostetaan. Lainan noston yhteydessä 
lainasitoumuksiin liittyvä järjestelypalkkio merkitään osaksi transaktio-
kuluja. Siltä osin kuin on todennäköistä, että lainasitoumusta ei tulla 
nostamaan, järjestelypalkkio kirjataan ennakkomaksuksi maksuval-
miuteen liittyvästä palvelusta ja jaksotetaan kuluksi lainasitoumuksen 
ajaksi.

Konsernin rahoitusvelat koostuvat lainoista rahalaitoksilta sekä os-
toveloista ja vuokrasopimusveloista. Näiden kirjaamis- ja arvostamis-
periaatteita kuvataan niihin liittyvissä omissa liitetiedoissa, Muut lyhy-
taikaiset velat ja siirtovelat 7.23 sekä Vuokrasopimukset 7.15.
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7.23.1 Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin

31.12.2022 Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta
Jaksotettuun  

hankintamenoon
Vuokra-

sopimusvelat TasearvoTuhatta euroa

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

Rahavarat - 21 210 - 21 210

Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä - 50 470 - 50 470

Rahoitusvarat arvostusryhmittäin yhteensä 0 56 482 - 56 482

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat (taso 2) - - 12 334 12 334

Lainat rahoituslaitoksilta 23 750 23 750

Pitkäaikaisest 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 - 90 978 16 812 107 789

31.12.2021 Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta
Jaksotettuun  

hankintamenoon
Vuokra-

sopimusvelat TasearvoTuhatta euroa

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 - 48 549

Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Vuokrasopimusvelat (taso 2) 16 105 16 105

Pitkäaikaisest 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 - 77 609 20 139 97 749

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

* Muut saamiset sisältävät taseen pitkäaikaiset muut saamiset, jotka sisältävät rahoitus varoiksi luokitellut vuokravakuus-
saamiset. 

Tilikauden aikana tai vertailuvuonna ei ole tapahtunut siirtoja arvos-
tusryhmien välillä. Myyntisaamisten ja rahoitusvaroiksi luokiteltujen 
muiden saamisten tasearvot vastaavat olennaisilta osin niiden käypiä 
arvoja.
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7.23.2 Tietoja osakesijoituksista

Verkkokauppa.com Oyj yhtiöllä on ollut osakesijoituksia, jotka on luoki-
teltu käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta arvostettavaksi.  Yh-
tiö on luokitellut nämä sijoitukset peruuttamattomasti tähän luokkaan, 
koska sijoituksien katsotaan olevan strategisia liiketoiminnan näkökul-
masta. Yhtiö on myynyt omistuksessaan olleita osakesijoituksia vuonna 
2022. Kyseiset osakkeet myytiin vuonna 2020 tehdyn osakassopimuk-
sen mukaisesti kyseisen yhtiön pääomistajalle. Osakkeiden myyntihinta 
määräytyi osakassopimuksessa sovitun laskentakaavan perusteella.

Käypien arvojen määrittäminen

Taso 1:    Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien 
tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toimi-
villa markkinoilla.

Taso 2:   Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja likvi-
deillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat laskettavis-
sa markkinoilta saatavilla tiedoilla. 

Taso 3:   Rahoitusinstrumenttien arvostus ei perustu todennettavissa 
olevaan markkinatietoon, eivätkä muutkaan instrumenttien 
käypään arvoon vaikuttavat tekijät ole saatavilla eivätkä to-
dennettavissa. 

 
     31.12.2022      31.12.2021

Tuhatta euroa taso 2 taso 3 taso 2 taso 3

Rahoitusvarat
Oman pääoman ehtoiset sijoitukset - 0 - 266

Yhteensä 0 0 - 266

Käyvän arvon tasolla 2 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
 sisältävät osakkeita, joiden osalta yhtiö saa OTC-markkinahinnan. 

Käyvän arvon tasolla 3 olevat oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
sisältävät noteeraamattomia osakkeita. Käypä arvo arvioidaan osak-
keille ja tarvittaessa käyvän arvon muutos kirjataan. Osakkeet on 
myyty vuonna 2022.

Tason 3 täsmäytyslaskelma

Tuhatta euroa 2022 2021

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
Kirjanpitoarvo 1.1. 266 266

Lisäykset - -

Vähennykset  -266 -

Kirjanpitoarvo 31.12. 0 266

7.23.3  Rahalaitoslainat

Vuoden 2022 lopussa Verkkokauppa.com konsernilla oli korollista ra-
halaitoslainaa yhteensä 23,8 milj. euroa (0,00). Yhtiön rahalaitoslainat 
ovat vaihtuvakorkoisia. Maksettava korko määräytyy puolivuosittain 
euribor-viitekoron ja nettovelkaisuus/käyttökate -suhdeluvun perus-
teella. Lainojen maturiteetti on 3 vuotta, 6.4.2022 alkaen. Lainojen 
pääomaa lyhennetään puolivuosittain. Rahalaitoslainojen vakuudek-
si ei ole annettu omaisuutta. Lainoihin liittyy kovenanttiehtoja, jotka 
määräytyvät nettovelka/käyttökate -suhdeluvun sekä nettovelkaan-
tumisasteen perusteella. Nostettujen rahalaitoslainojen käyttötarkoi-
tus on ensisijaisesti liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien investointi-
hankeiden rahoittaminen sekä juoksevan liiketoiminnan kehittäminen.   
Lainojen kirjanpitoarvot vastaavat olennaisilta osin lainojen käypiä ar-
voja, koska lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja konsernin riskipreemio ei 
ole olennaisesti muuttunut.

7.23.4 Rahoitusriskien hallinta

Yleistä
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassa useille rahoitusriskeille, 
joista pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen hankinta- ja likviditeet-
tiriski sekä valuutta- ja korkoriski. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena 
on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset 
konsernin tulokseen. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet ovat 
hallituksen hyväksymät. Rahoitusriskien hallinnan käytännön toteutuk-
sesta vastaa konsernin talousjohtaja tunnistamalla ja arvioimalla riskit. 
Konserni ei sovella IFRS 9 mukaista suojauslaskentaa.

Rahoituksen hankinta- ja likviditeettiriski
Konsernin tavoitteena on turvata rahoituksen saatavuus sekä riittävä 
likviditeetti. Positiivista rahavirtaa tuottava liiketoiminta ja hyvä netto-
käyttöpääoman hallinta mahdollistavat optimaalisen pääomaraken-
teen sekä  rahoituksen saatavuuden. Konsernissa arvioidaan ja seu-
rataan jatkuvasti liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta 
yhtiöllä olisi riittävä määrä likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja 
erääntyvien ostovelkojen maksuun. Normaalin kausivaihtelun mukaan 
kassa, rahavirta ja ostovelat ovat suurimmillaan vuodenvaihteessa ja 
alhaisimmillaan toisen vuosineljänneksen lopulla. 

Maturiteettijakauman mukaan merkittävin osa veloista erääntyy 
etupainotteisesti vuoden sisällä. Ostovelat erääntyvät aina alle vuo-
den sisällä, koska niissä on lyhyet maksuajat. Vuokrasopimusvelkojen 
maturiteetit riippuvat sopimuksesta ja ne erääntyvät sen mukaisesti 
tasaisesti sopimusajan kuluessa. Merkittävä osa vuokrasopimusve-
loista erääntyy kuitenkin alle viiden vuoden sisällä. Takaussopimusten 
maturiteetti ja maksimivastuun määrä riippuvat asiakkaan luotonot-
tokyvystä sekä takaussopimukseen sovellettavasta jakoprosentista. 
Maturiteetti on hajautunut monelle vastapuolelle. Yksittäiselle asiak-
kaalle myönnetyn luoton maksimipituus on kolme vuotta. 
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Rahoitusvelkojen ja takaussopimusten sopimuksiin perustuvat  
kassavirrat

31.12.2022
Tuhatta euroa < 1 vuosi 1–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä

Rahalaitoslainat 598 25 174 25 742
Vuokrasopimusvelat 5 248 13 501 0 18 749
Ostovelat 66 834 - - 66 834
Takaussopimukset - - - -

Yhteensä 72 680 38 675 0 111 235

31.12.2021
Tuhatta euroa < 1 vuosi 1–5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä

Rahalaitoslainat - - - 0
Vuokrasopimusvelat 5 055 18 048 0 23 103
Ostovelat 77 609 - - 77 609
Takaussopimukset - - - -
Yhteensä 82 664 18 048 0 100 712

Rahalaitoslainat sisältävät korkojaksotuksen laskettuna tämän hetken 
korkotason mukaan.  

Taseessa on on likvidejä varoja 12 %. Konserni hajauttaa rahoituk-
sen hankintariskiä (vastapuoliriski) tekemällä suurten korkean luotto-
luokituksen saaneiden vakavaraisten pohjoismaisten pankkien kanssa 
erilaisia sitovia valmiusluottosopimuksia. Vaihtelemalla valmiusluotto-
sopimusten määriä sekä voimassaoloaikaa konserni hallinnoi vasta-
puoli- ja maturiteettiriskiä. Konsernin käytäntö on myös maksimoida 
kassa-alennusten käyttö nykyisessä korkoympäristössä.

Konsernin likviditeettireservi muodostui tilikauden 2022 lopussa lik-
videistä rahavaroista. Likvidien varojen määrä oli tilikauden päättyes-
sä 21,2 (20,9) miljoonaa euroa. Varat olivat hajautettu useiden pankki-
en eri tileille ja ne olivat heti nostettavissa.

Korkoriski
Konsernin tulot sekä operatiiviset rahavirrat ovat pääasiallisesti riip-
pumattomia markkinakorkojen vaihteluista, ja siten konsernin altistu-
minen korkoriskille liittyykin lähinnä sen ulkoisiin lainoihin. Konsernin 
korollisen velan keskimääräinen vuosikorko ilman IFRS 16 mukaisia 
vuokrasopimusvelkoja oli noin 2,3 % (0,0 %). 

Alla olevassa taulukossa on esitetty vaikutukset konsernin tulok-
seen ennen veroja sekä vaikutus omaan pääomaan. Mikäli korot nou-
sisivat tai laskisivat (+/- 1,0 prosenttiyksikköä) ja muut tekijät säilyisivät 
muuttumattomina, vaikuttaisi se konsernin tulokseen verojen jälkeen 
250 tuhatta euroa (0 tuhatta euroa) huonontavasti tai parantavasti. 
Herkkyysanalyysi perustuu raportointikauden päättymispäivän korko-
positioon.

Tuhatta euroa 2022 2021

Muutos +/- 1 % +/-  1%

Vaikutus voittoon verojen jälkeen 250 -

Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituk-
sen määrää analysoimalla myynnin rahavirtaennusteita, jotta kon-
sernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja 
erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Konsernin rahoituksen saa-
tavuus ja joustavuus pyritään takaamaan riittävien luottolimiittireser-
vien, lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman ja riittävän pitkien 
laina-aikojen avulla sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita 
rahoituslaitoksia ja rahoitusmuotoja. Konsernilla oli 31.12.2022 luottoli-
miittireservissä 25 miljoonaa euroa (15) ja näiden voimassaoloaika on 
sidoksissa rahoitussopimuksen voimassaoloaikaan.

Verkkokauppa.com sopi 6.4.2022 rahoituksen järjestämisestä. Jär-
jestelyssä yhtiö sopi 25 milj. euron lainasta, joka lyhennetään vuosit-
tain 2,5 milj. euroa ja loppuosa maksetaan huhtikuussa 2025. Lisäksi 
sovittiin 25 milj. euron luottolimiitistä. Luottolimiitti on voimassa 3 vuotta.

Ehdolliset velat ja varat sekä sitoumukset
Rahoituslaitoslainojen vakuudeksi ei ole annettu omaisuutta. Rahoi-
tuslainoihin ja luottolimiitti sopimuksiin liittyy kovenanttiehtoja. Kove-
nanttiehdot määrittävät vaadittavan nettovelka/käyttökate -suhdelu-
vun sekä nettovelkaantumisasteen. Vuonna 2022 Verkkokauppa.com 
on täyttänyt nämä kovenanttiehdot. Vuonna 2021 yhtiöllä oli voimassa 
luottolimiittisopimus, jossa olivat vastaavat kovenanttiehdot.
 
Luotto- ja vastapuoliriski
Luottoriskillä tarkoitetaan sitä riskiä, ettei vastapuoli pysty täyttämään 
sovittuja velvoitteitaan aiheuttaen näin ollen taloudellisen tappion kon-
sernille. Myyntisaamiset ja muut saamiset altistavat yhtiön luottoriskil-
le. Merkittävin luottoriski liittyy omarahoitteiseen asiakasrahoitukseen. 

Konsernin pääasiallinen luottoriski muodostuu omarahoitteisen 
asiakasrahoituksen myyntisaamisista sekä tavanomaisista myyn-
tisaamisista yrityksiltä. Avoin positio on suurempi ja pidempi omara-
hoitteisen asiakasrahoituksen  myyntisaamisissa kuin tavanomaisten 
yritysmyyntisaamisten osalta. Tämän takia omarahoitteisen Asiakas-
rahoituksen luottoriski on suurempi kuin tavanomaisten yritysmyynti-
saamisten. Myyntisaamisten kierto on myös nopeampaa yritysmyynti-
saamisissa. Konserni on määritellyt asiakassaamisten luottopolitiikan, 
jonka päämääränä on lisätä kannattavaa myyntiä luottoriskit ennakol-
ta tunnistaen ja halliten. Luottopolitiikka määrittelee konsernille luot-
tokauppaa ja perintää koskevat vähimmäisvaatimukset. Luottoriskien 
määrittelijänä toimii konsernin luottokomitea.

Konsernilla on käytössä oman asiakasrahoituksen osalta luottopoli-
tiikat, jossa kuvataan riskienotto- sekä riskienhallintaperiaatteet. Tämän 
lisäksi yhtiössä on luottosäännöt, missä määritellään muun muassa 
luottopäätösperiaatteet, limiittien määrät sekä myyntisaamisten arvos-
tusperiaatteet. Hallitus seuraa asiakasrahoituksen kehitystä säännölli-
sesti. Luottokomitea vastaa rahoitusriskien raportoinnista hallituksel-
le. Asiakasrahoitussaatavien riski ei ole keskittynyt vaan ne koostuvat 
isosta määrästä saatavia, joiden pääoma on enimmillään 3 000 euroa. 
Luottoriskin minimoimiseksi asiakkaan luottotiedot ja mahdollinen luot-
tohistoria tarkastetaan ennen luottopäätöksen myöntämistä. 
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Verkkokauppa.com Oyj myy kaikki erääntyneet saatavansa ns. jat-
kuvan kaupan mallilla, jossa kaikki yli 60 päivää erääntyneet myydään 
kolmansille osapuolille. Tämä pienentää yhtiön saatavariskiä. Myynti-
saamisiin liittyvä luottotappiovaraus pysyi ennallaan ja oli 0,8 miljoo-
naa euroa (0,8).

Rahavaroihin liittyvää vastapuoliriskiä hallitaan sijoittamalla raha-
varat suurten korkean luottoluokituksen saaneiden vakavaraisten poh-
joismaisten pankkien tileille. Yhtiön rahavarat ovat täysin nostettavis-
sa. Ostotoiminnasta aiheutuvaa vastapuoliriskiä hallitaan käyttämällä 
tarvittaessa maksutapana remburssia, jolla turvataan sopimuksen 
mukainen toimitus. Yhtiön remburssit ovat luotollisia rembursseja.

Arvonalentuminen
Konsernin merkittävimmät rahoitusvarat, joihin tulee soveltaa IFRS 9:n 
edellyttämää odotettavissa olevien luottotappioiden mallia ovat raha-
varat, tavanomaiset myyntisaamiset yrityksiltä sekä omarahoitteisen 
asiakasrahoituksen myyntisaamiset. Lisäksi takaussopimuksiin tu-
lee soveltaa arvonalentumismallia. Konsernin rahavarat ovat suurten 
korkean luottoluokituksen saaneiden vakavaraisten pohjoismaisten 
pankkien tileillä eikä niistä tämän takia kirjata arvonalentumista. Ai-
kaisemmin mainittujen rahoitusvarojen lisäksi, sopimuksiin perustuvat 
omaisuuserät ovat arvonalentumisen piirissä. Yhtiön johto seuraa vas-
tapuoliriskin kehittymistä.  

Konserniyhtiöt kirjaavat myyntisaamisista koko elinajan odotetta-
vissa olevan luottotappion yksinkertaistetun menettelyn mukaan (mat-
riisimalli). Odotettuihin luottotappioihin perustuva malli on ennakoiva, 
ja odotettu tappio-osuus perustuu historiallisten tappioiden määriin. 
Historiallista luottotappioprosenttia oikaistaan tarpeen vaatiessa ot-
taen huomioon makrotaloudellisen vaikutuksen asiakkaiden maksuky-
kyyn. Koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat luottotappiot laske-
taan kertomalla maksamattomien myyntisaamisten bruttomääräinen 
kirjanpitoarvo odotetulla tappio-osuudella jokaisessa ikäluokassa. Li-
säksi yhtiö arvioi erikseen jokaisena raportointipäivänä onko lisänäyt-
töä saamisen arvonalentumisesta esimerkiksi maksukyvyttömyyden 
takia. Näissä tapauksissa yhtiö kirjaa arvonalentumisen heti. Arvon-

alentumistappiot kirjataan tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kului-
hin. Palautuvat luottotappiot kirjataan tuloslaskelman liiketoiminnan 
muihin kuluihin.

Konserni on määrittänyt eri matriisimallit tavanomaisille myyntisaa-
misille yrityksiltä sekä omarahoitteisille asiakasrahoituksen myynti-
saamisille niiden erilaisten riskiominaisuuksien takia. Omarahoitteisen 
asiakasrahoituksen asiakkaat ovat yksityishenkilöitä. 

Omarahoitteisen Apuraha-asiakasrahoituksen luottotappioprosent-
teja määritettäessä henkilöasiakkaille tarkasteltiin asiakkaiden his-
toriallista maksukäyttäytymistä, saatavien ikääntymistä sekä niiden 
kehitystä. Luottotappioprosentteja päivitetään historiallisten luottotap-
pioiden perusteella säännöllisesti kahdentoista kuukauden liukuvan 
mallin mukaisesti. Luottoriskille alttiina oleva enimmäismäärä vastaa 
myyntisaamisten kokonaismäärää. Konserni ei ole vastaanottanut 
myyntisaamisiin kohdistuvia vakuuksia. Odotettavissa olevat luotto-
tappiot kirjataan myyntisaamisia vähentämään. 

Luottotappioprosentteja määritettäessä yrityksille tarkasteltiin yhti-
öiden historiallista maksukäyttäytymistä, saatavien ikääntymistä sekä 
niiden kehitystä.

Odotettavissa olevien luottotappioiden muutokset kirjataan tu-
loslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilikaudella 2022 kirjatut 
nettomääräiset luottotappiot olivat yhteensä 1 319 tuhatta euroa (806). 
Yhtiön nettomääräisten luottotappioiden vaikutukset on kuvattu liitetie-
dossa Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.17.

Valuuttariskit
Valuuttariski tarkoittaa sitä kassavirran, tuloksen ja taseen epävar-
muutta, joka aiheutuu valuuttakurssimuutoksista. 

Verkkokauppa.com konsernin valuuttariski syntyy lähinnä tava-
raostoista, koska yhtiöllä on ostotoimintaa useissa eri valuutoissa. Va-
luuttariski ei ole johdon näkemyksen mukaan kuitenkaan merkittävä, 
koska suurin osa ostoista tehdään euroissa. Siltä osin, kun ostot teh-
dään valuuttamääräisinä, kohdistuu taseen ostovelkoihin valuuttaris-
kiä. Konsernilla on myös taseessa valuuttamääräisiä ennakkomaksu-
ja, joiden avoimet positiot ovat lyhyitä. 

Valuuttariskiä hallitaan kaupallisesta näkökulmasta nopealla varas-
tonkierrolla sekä pyrkimällä siirtämään mahdolliset kurssimuutokset 
myyntihintoihin tai vaihtamalla tavarantoimittajaa. Konserni ei suojaa 
valuuttariskiä. Liikevaihtoon ei kohdistu valuuttariskejä, koska koko lii-
kevaihto kertyy euroissa. 

Konsernilla on valuuttatilejä Yhdysvaltain dollareissa (USD), Hong 
Kongin dollareissa (HKD) sekä Kiina juan renminbi -valuutassa (CNY). 
Valuuttatilien valuuttariskit kohdistuvat kurssieroihin, joita syntyy ra-
havarojen muuntamisesta tilinpäätöspäivän kurssiin. Rahavarojen va-
luuttakurssierot on esitetty liitetiedossa Rahoitustuotot ja -kulut 7.9.

Tilikauden 2022 lopussa avoimia valuuttamääräisiä ostovelkoja oli 
1 068,20 tuhatta euroa (209). Ostovelkojen valuuttakurssierot olivat 
vuonna 2022 sekä vertailuvuonna epäolennaisia.

7.24 Muut lyhytaikaiset velat ja siirtovelat

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Sopimuksiin perustuvat velat 2 186 2 128

Henkilöstökulujaksotukset 7 391 7 302

Muut siirtovelat 13 065 12 476

Ennakonpidätysvelka 879 994

Arvonlisäverovelka 8 569 7 596

Muut lyhytaikaiset velat ja siirtovelat 32 090 30 496

Asiakassopimuksiin liittyvät velat on esitetty liitetiedossa Myyntituotot 
asiakassopimuksista 7.2.
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7.25 Varaukset

Varaus kirjataan, kun konserniyhtiöllä on aikaisemman tapahtuman 
vuoksi oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteu-
tuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luo-
tettavasti. Varauksena kirjattava määrä vastaa johdon parasta arvio-
ta menoista, joita velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointikauden 
päättymispäivänä. Johto arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä varauksi-
en määriä ja päivittää niitä vastaamaan parasta arviota tilinpäätöshet-
kellä. Varauksien muutokset kirjataan tuloslaskelmassa samaan erään 
kuin alkuperäinen varaus on kirjattu. Varauksia ei ole diskontattu vä-
häisen diskonttovaikutuksen takia.

Yhtiöiden kirjaamat varaukset liittyvät yhtiön omien tuotteiden tuo-
tetakuisiin ja kolmannen vuoden takuuseen.

Takuuvaraus kirjataan tuotteen myynnin yhteydessä perustuen yh-
tiön johdon tekemään arvioon tuotteiden hajoamisprosentista, joka 
perustuu historialliseen toteumaan. Varaus odotettavissa oleviin luot-
totappioihin liittyen kirjataan historialliseen toteumaan perustuen. Voi-
tonjakomalliin sovelletaan IFRS 9 mukaista odotettavissa olevien 
luottotappioiden -mallia, jonka periaatteita on kuvattu tarkemmin liite-
tiedossa Rahoitusriskien hallinta 7.22.3.

Tuhatta euroa 2022 2021

Varaukset 1.1. 896 766

Varausten lisäys 0 134

Varausten vähennys  -151  -5

Käyttämättömien varauksien purku - -

Varaukset 31.12. 745 896

7.26 Lähipiiri 

Konsernin lähipiiriin katsotaan kuuluvan Verkkokauppa.com Oyj:n hal-
lituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja sekä Verkkokauppa.com konser-
niyhtiöiden johtoryhmien muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden 
läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen henkilöiden määräys-
valtayhteisöt. Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet tavan-
omaisin kaupallisin ehdoin.   

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Tuhatta euroa 2022 2021

Tavaroiden ja palveluiden myynti   
Johtoon kuuluville avainhenkilöille ja heidän 
 lähipiireilleen 72 86

Tavaroiden ja palveluiden osto
Johtoon kuuluvilta avainhenkilöiltä ja heidän 
lähipiireiltään - 1

Tuhatta euroa 2022 2021

Tavaroiden/palveluiden ostoista/ 
myynneistä aiheutuvat loppusaldot   

Myyntisaamiset johtoon kuuluvilta  
avain henkilöiltä ja heidän lähipiireiltään 5 -

Ostovelat johtoon kuuluvilta avain henkilöiltä  
ja heidän lähipiireiltään - -

7.27 Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 2022 2021

Omasta puolesta annetut vakuudet   

Yrityskiinnitykset - -

Takaukset 1 894 3 463

Muut vastuut ja vastuusitoumukset 15 9

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

7.28 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Verkkokauppa.com antoi 16.1.2023 tulosvaroituksen ja kertoi sopeut-
tavansa liiketoimintaansa vastaamaan laskenutta kysyntää. Osana 
sopeuttamista yhtiö tehostaa valikoimaansa ja tekee varastoon liitty-
vän 1,6 miljoonan euron alaskirjauksen, jolla on heikentävä vaikutus 
vuoden 2022 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulokseen. Sa-
malla julkistettiin ennakkotietoja vuoden 2022 taloudellisesta kehityk-
sestä.

Verkkokauppa.com kertoi 16.1.2023 käynnistävänsä tulosparan-
nusohjelman kannattavuuden turvaamiseksi, ja siihen liittyen yhtiö 
kertoi aloittavansa muutosneuvottelut. Tulosparannusohjelmalla tavoi-
tellaan vuositasolla 10 miljoonan euron tulosparannusta, josta vuoden 
2023 aikana odotetaan toteutuvan noin 5–8 miljoonaa euroa. Muu-
tosneuvotteluiden piirissä on Verkkokauppa.comin koko henkilöstö, 
noin 770 työntekijää. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistukset sekä 
olennaiset muutokset työsopimuksiin koskevat enintään 110 henki-
löä. 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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8 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Tuloslaskelma 

Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Liikevaihto 4.1 538 602 574 514
Liiketoiminnan muut tuotot 4.2 977 922
   

Materiaalit ja palvelut   

Aineet, tarvikkeet ja tavarat   

  Ostot tilikauden aikana -442 965 -494 566

  Varastojen muutos -14 228 12 479

  Ulkopuoliset palvelut -1 205 -1 177

Materiaalit ja palvelut yhteensä -458 398 -483 263

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 4.3,4.4 -30 915 -29 130

  Henkilöstösivukulut   

  Eläkekulut 4.3,4.4 -5 799 -4 863

  Muut henkilöstösivukulut 4.3,4.4 -1 128 -1 039

Henkilöstökulut yhteensä -37 842 -35 032

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 4.5 -1 615 -1 334

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 615 -1 334

Liiketoiminnan muut kulut 4.6 -38 673 -36 836

Liikevoitto (tappio) 3 051 18 971

Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Rahoitustuotot ja -kulut   

Muut korko ja -rahoitustuotot   

 Saman konsernin yrityksiltä 4.7 22 -

 Muilta 4.7 15 5

 Korkokulut ja muut rahoituskulut 4.7   

 Muille 4.7 -600 -155

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -562 -149

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 2 489 18 822

Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen muutos 4.19 -400 -

Tilinpäätössiirrot yhteensä -400 0

Tuloverot
Tilikauden verot 4.8 -399 -3 796

 Edellisten tilikausien verot 4.8 -20 -

Tilikauden voitto (tappio) 1 669 15 026
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VASTAAVAA
Tuhatta euroa Liite 2022 2021

PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet
  Kehittämismenot 4.9 397 502
  Aineettomat oikeudet 4.9 17 35
  Muut aineettomat hyödykkeet 4.9 357 434
  Ennakkomaksut 4.9 2 530 392
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 300 1 364

Aineelliset hyödykkeet
  Maa- ja vesialueet 4.10 2 2
  Koneet ja kalusto 4.10 5 491 2 254
  Muut aineelliset hyödykkeet 4.10 433 546
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4.10 812 2 412
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 738 5 214

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 4.11 6 138 -
  Muut osakkeet ja osuudet 00 266
Sijoitukset yhteensä 6 138 266

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 176 6 844

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus yhteensä 4.15 74 084 88 312
Pitkäaikaiset saamiset
  Myyntisaamiset 4.12 5 615 3 817
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4.13 1 830 00
  Muut saamiset 4.12 372 425
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 7 817 4 241

Lyhytaikaiset saamiset 
  Myyntisaamiset 4.12 28 709 23 124
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä 4.13 232 00
  Muut saamiset 4.12 2 629 3 699
  Siirtosaamiset 4.12 8 984 8 627
  Tuloverosaamiset 4.14 892 00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 41 445 35 450

Rahat ja pankkisaamiset 4.16 20 667 20 917

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 144 014 148 921

VASTAAVAA YHTEENSÄ 136 639 160 190 155 765

VASTATTAVAA
Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Oma pääoma     
Osakepääoma 4.17 100 100
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4.17 28 069 25 938
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 4.17 1 624 -2 323
Tilikauden voitto (tappio) 4.17 1 669 15 026
Oma pääoma yhteensä 31 462 38 741

Tilinpäätössiirtojen kertymä
  Poistoero 4.19 400 -
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 400 -

Muut pakolliset varaukset
  Muut pakolliset varaukset 4.23 745 896
Muut pakolliset varaukset yhteensä 745 896

Pitkäaikaiset velat
 Pitkäaikanen vieras pääoma
  Lainat rahoituslaitoksilta 4.22 22 500 -
Pitkäaikaiset velat yhteensä 22 500 -

Lyhytaikainen vieras pääoma
  Lainat rahoituslaitoksilta 4.20 1 250 -
  Saadut ennakot 6 433 7 132
  Ostovelat 66 677 77 609
  Velat saman konsernin yrityksille 4.21 102 -
  Muut velat 4.20 9 472 8 608
  Siirtovelat 4.20 21 149 21 041
  Tuloverovelat 4.20 00 1 738
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 105 083 116 128

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 127 583 116 128

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 160 190 155 765

Tase
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Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Liiketoiminnan rahavirta 
Tulos ennen veroja 2 089 18 822

Oikaisut  0,00

Poistot ja arvonalentumiset 1 615 1 334

Rahoitustuotot ja -kulut 563 149

Muut oikaisut 296 343

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 562 20 648

Käyttöpääoman muutos   

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -1 745 -615

Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -5 103 -5 892

Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) 14 228 -12 479

Lyhytaikaisten ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -10 557 4 810

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 385 6 471

Maksetut korot -21 -30

Maksetut muut rahoituskulut -579 -124

Saadut korot 37 5

Maksetut välittömät verot -3 049 -3 521

Liiketoiminnan rahavirta -2 227 2 801

Rahavirtalaskelma 

Tuhatta euroa Liite 2022 2021

Investointien rahavirta 
Tytäryritysten hankinta -2 888  

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2 771 -3 951

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -2 304 -903

Myönnetyt lainat -3 080 -

Luovutustulot oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin 339 -

Investointien rahavirta -10 705 -4 854

Rahoituksen rahavirta 
Maksetut osingot -11 068 -20 129

Pitkäaikaisten lainojen nostot 25 000 -
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 250 -
Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 000 -
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 000 -

Rahoituksen rahavirta 12 682 -20 129

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) -250 -22 182
  

Rahavarat kauden alussa 20 917 43 099

Rahavarat kauden lopussa 20 667 20 917
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8.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Verkkkokauppa.com Oyj on konsernin emoyhtiö, jonka kotipaikka on 
Helsinki, Suomi.

Verkkokauppa.com Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomessa voimas-
sa olevan kirjanpitolainsäädännön ja säännösten mukaisesti.

Tilinpäätös esitetään euroissa.
Tilinpäätöstä laatiessaan yhtiön johto joutuu voimassa olevien 

määräysten ja hyvän kirjanpitotavanmukaisesti tekemään arvioita ja 
olettamuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöserien arvostukseen ja jakso-
tukseen. Toteutuvat luvut voivat poiketa tehdyistä arvioista.

Emoyhtiö Verkkokauppa.com Oyj osti 100 % e-Ville Distribution 
Oy:n osakkeista 1.4.2022. 

Verkkokauppa.com Oyj:n kokonaan omistama suomalainen tytä-
ryhtiö Arc Distribution Oy (perustettu helmikuussa 2022) osti 1. huhti-
kuuta 2022 100 % omistusosuuden Digi Electronics Ltd:n (Hongkong) 
ja Digital Trading (Shenzhen) Co. Ltd (Kiina) osakkeista.

Verkkokauppa.com Oyj on siirtynyt vuonna 2022 raportoimaan 
suomalaisten tilinpäätösperiaatteiden (FAS) mukaisesti. 

Yhtiö esittää IFRS:n ja FAS:n väliset siirtymälaskelmat tuloslaskel-
masta ja taseesta vuodelta 2021 liitetiedossa 8.26. Tältä osin vertailu-
tiedot ovat muuttuneet vuoden 2021  tilinpäätöksestä.

Liikevaihto
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin välilli-
set verot ja muut myynnin oikaisuerät.

Luottotappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa.
Yhtiö myy erilaista näkyvyyttä myymälässä, verkossa ja erilaisis-

sa mainosmedioissa tavarantoimittajille ja osa tavarantoimittajista 
maksaa markkinointitukea perustuen yhdessä sovittuihin yhtiön omiin 
markkinointipalveluihin. Yhtiö kirjaa näistä saadut tuotot liikevaihdoksi 
ja vastaavat ostot esitetään tuloslaskelman erässä ostot.

Asiakasrahoituspalvelusta saadut tuotot sisältyy liikevaihtoon.

Myynnin tuloutusperiaatteet 
Suoritteiden myynti tuloutetaan niiden luovutusten yhteydessä.

Valuuttamääräiset erät
Muut kuin euromääräiset liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana 
tapahtumapäivän kurssiin. 

Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat valuuttamääräiset saamiset, velat 
ja vastuut muunnetaan euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keski kursseja.

Myyntisaamisten arvostamisessa syntyneet kurssierot kirjataan 
myynnin oikaisueriin ja ostovelkojen kurssierot ostojen oikaisueriin. 
Muiden saamisten ja velkojen arvostamisessa syntyneet kurssierot 
kirjataan rahoituksen kurssieroihin.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan muun muassa myyntivoitot 
pysyvistä vastaavista sekä alivuokraustuotot.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet merkitään taseessa hankinta-
menoon ja arvostetaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla pois-
toilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineet-
tomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. 
Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Omaan 
käyttöön valmistettujen IT-järjestelmien hankintamenona on aktivoitu 
valmistuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset, eli palkat henkilö-
sivukuluineen. Aktivoiduilla kustannuksilla on oikaistu tuloslaskelman 
henkilöstökuluja. Käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin ei sisälly arvon-
korotuksia. Kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tilikauden kuluksi, 
lukuun ottamatta suuria vuokrahuoneistojen perusparannusmenoja, 
jotka sisältyvät aineellisiin hyödykkeisiin. 

Maa-alueiden ja muiden aineellisten hyödykkeidentasearvot perus-
tuvat alkuperäisiin hankintamenoihin.

Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole tehty maa-alueista.

Poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet, 5 vuotta
Kehittämismenot, 3-5 vuotta
Koneet ja kalusto, 3-10 vuotta
Perusparannusmenot , 5-10 vuotta

Myyntisaamiset
Myyntisaamiset arvostetaan odotetuilla luottotappioilla vähennettynä. 

Odotetut luottotappiot kirjataan myyntisaamisten ikäjakauman sekä 
niiden alkuperän mukaan.

Kaikki yli 90 päivää erääntyneet myyntisaamiset kirjataan kokonai-
suudessaan luottotappioksi.

Maksupäätesaamiset
Kortti- yms. tilityssaamiset on esitetty taseen ryhmässä rahat ja pank-
kisaamiset.

Tuloverot
Tuloveroina esitetään verotettavan tuloksen perusteella määräytyvät 
verot.

Laskennalliset verot
Yhtiö ei kirjaa tilinpäätökseen laskennallisia veroja.

Pakolliset varaukset
Yhtiö kirjaa pakollisen varauksen myöntämiensä tuotetakuiden osalta.

Pakollinen varaus arvioidaan perustuen toteutuneisiin takuukustan-
nuksiin sekä olettamiin myytyjen tuotteiden hajoamisprosentista.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus esitetään taseessa alkuperäisen hankintamenon 
määräisenä tai sitä alhaisemman todennäköisen myyntihinnan mu-
kaan sisältäen epäkuranttiusvähennyksen.

Tilinpäätöksen liitetiedot
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8.2 Liikevaihto

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen

Tuhatta euroa 2022 2021

Suomi 499 316 534 954

Muu maailma 39 286 39 560

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen 538 602 574 514

8.3 Liiketoiminnan muut tuotot

Tuhatta euroa 2022 2021

Vuokratuotot käyttöoikeusomaisuuserien  
edelleen vuokraamisesta 545 530

Muut tuotot 431 392

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 977 922

Tilintarkastajien palkkiot

Tuhatta euroa 2022 2021

Tilintarkastus 120 104

Muut palvelut - -

Tilintarkastajien palkkiot yhteensä 120 104

Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö on Pricewaterhouse-
Coopers Oy. 

PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin tilintarkastus-
palvelut olivat yhteensä 120 tuhatta euroa.

8.4 Henkilöstökulut 

Tuhatta euroa 2022 2021

Palkat ja palkkiot 31 639 29 285

Eläkekulut -maksupohjaiset järjestelyt 5 956 4 921

Osakeperusteiset maksut 0 0

Muut henkilösivukulut 1 173 1 249

Henkilöstökulut yhteensä ennen aktivointia 38 768 35 455
Tilikauden aktivoidut henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot  -724  -353

Eläkekulut -maksupohjaiset järjestelyt  -157  -58

Muut henkilösivukulut  -45  -12

Tilikauden aktivoidut henkilöstökulut  -926  -423

Henkilöstökulut yhteensä 37 842 35 032

Aktivoidut henkilöstökulut liittyvät pääasiassa yhtiön toiminnanohjaus-
järjestelmän kehittämiseen, josta on kerrottu enemmän liitetiedossa 
Aineettomat hyödykkeet 8.10, sekä Jätkäsaaren varaston logistiikka- 
automaatioon.

2022 2021

Henkilöstö tilikauden lopussa 821 825

8.5 Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden palkitseminen

Alla olevassa taulukossa esitetään toimitusjohtajan ja johtoryhmän 
palkat ja palkkiot sekä kappalemääräiset osakeomistukset ja omistus-
osuudet koko osakekannasta prosentteina. Esitetyt summat ovat suo-
riteperusteisia. Osakeperusteiset maksut perustuvat vuoden lopussa 
tehtyyn arvioon niiden toteumasta. Suoriteperusteisesti esitetty osa-
keperusteinen maksu sisältää tilikaudelle kohdistuvan kuluvaikutuksen 
riippumatta osakkeiden luovutushetkestä.

Johdon palkitseminen

2022

Tuhatta euroa
Toimitusjohtaja 

Panu Porkka Johtoryhmä
Yhteensä  

2022

Lyhytaikaiset  
työsuhde- etuudet

Kiinteät palkat ja luontoisedut 409 1 374 1 783

Tulospalkkiot 10 15 25
Lakisääteinen eläke 78 217 295

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteiset maksut   0

Yhteensä 498 1 606 2 104

Osakeomistukset, kpl 95 000 110 250 205 250 

Omistusosuus % 0,21 % 0,24 % 0,45 %
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2021

Tuhatta euroa
Toimitusjohtaja 

Panu Porkka Johtoryhmä
Yhteensä  

2021

Lyhytaikaiset  
työsuhde- etuudet    

Kiinteät palkat ja luontoisedut 442 1 247 1 688

Tulospalkkiot 120 241 361
Lakisääteinen eläke 92 245 337

Osakeperusteiset maksut
Osakeperusteiset maksut 60 164 224

Yhteensä 714 1 897 2 611

Osakeomistukset, kpl 90 000 183 922 273 922 

Omistusosuus % 0,20 % 0,41 % 0,61 %

Hallituksen palkkiot

Tuhatta euroa 2022 2021

Hallituksen jäsenet 31.12.2021   
Arja Talma, Hallituksen puheenjohtaja 89 77

Christoffer Häggblom, Hallituksen varapuheen-
johtaja, Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 66 76

Kai Seikku, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 51 52

Samuli Seppälä 35 36

Mikko Kärkkäinen (jäsen 25.3.2021 alkaen) 35 26

Frida Ridderstolpe (jäsen 25.3.2021 alkaen) 35 26

Johan Ryding (jäsen 25.3.2021 alkaen) 39 26

Robert Burén (jäsen 25.3.2021 asti) - 10

Mikael Hagman (jäsen 4.1.2021 asti) - 1

Hallituksen palkkiot yhteensä 350 331

Tilikauden 2021 aikana yhtiö luovutti 32 140 (14 501) kappaletta hal-
lussa olevista omista osakkeista palkkioiden maksamiseksi.

Osakkeita, kpl 2022 2021

Arja Talma, Hallituksen puheenjohtaja 23 780 15 290 

Christoffer Häggblom, Hallituksen varapuheen-
johtaja, Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 33 339 26 669 

Kai Seikku, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 150 809 146 564 

Samuli Seppälä 15 957 000 15 957 000 

Mikko Kärkkäinen (jäsen 25.3.2021 alkaen) 5 858 1 613 

Frida Ridderstolpe (jäsen 25.3.2021 alkaen) 5 858 1 613 

Johan Ryding (jäsen 25.3.2021 alkaen) 5 882 1 613 

Osakkeita yhteensä kpl 16 182 526 16 150 362 

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.

Omistusosuus % 2022 2021

Arja Talma, Hallituksen puheenjohtaja 0,05 % 0,03 %

Christoffer Häggblom, Hallituksen varapuheen-
johtaja, Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 0,07 % 0,06 %

Kai Seikku, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 0,33 % 0,33 %

Samuli Seppälä 35,18 % 35,41 %

Mikko Kärkkäinen (jäsen 25.3.2021 alkaen) 0,01 % 0,00 %

Frida Ridderstolpe (jäsen 25.3.2021 alkaen) 0,01 % 0,00 %

Johan Ryding (jäsen 25.3.2021 alkaen) 0,01 % 0,00 %

Omistusosuus yhteensä % 35,68 % 35,83 %

8.6 Poistot

Tuhatta euroa 2022 2021

Aineettomat hyödykkeet   

Kehittämismenot 283 283

Muut aineettomat hyödykkeet 85 93

Poistot aineettomista hyödykkeistä yhteensä 367 375
   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   
 Koneet ja kalusto 1 095 823

 Muut aineelliset hyödykkeet 152 136

Poistot aineellisista hyödykkeistä yhteensä 1 247 959
   
Poistot yhteensä 1 615 1 334

8.7 Liiketoiminnan muut kulut

Tuhatta euroa 2022 2021

Toimitilojen ylläpito- ja hoitokulu 12 157 6 305

Rahaliikenteen kulut 1 880 2 246

Markkinointi 7 652 8 389

Hallintopalvelut 11 231 10 298

Muut liikekulut 5 753 9 597

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 38 673 36 836

Tilintarkastajien palkkiot

Tuhatta euroa 2022 2021

Tilintarkastus 142 104

Muut palvelut 20 -

Tilintarkastajien palkkiot yhteensä 162 104

Yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö on Pricewaterhouse-
Coopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin ti-
lintarkastuspalvelut olivat yhteensä 20 tuhatta euroa..
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8.8 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

Tuhatta euroa 2022 2021

Korkotuotot 15 5

Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 22 0

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0

Rahoitustuotot yhteensä 37 6

Rahoituskulut

Tuhatta euroa 2022 2021

Muut korkokulut 21 30

Muut rahoituskulut 212 45

Valuuttakurssierot rahavaroista 69 79

Rahalaitoslainojen korkokulut 298 0

Rahoituskulut yhteensä 600 155

Valuuttakurssieroja on rahoitustuottojen ja -kulujen lisäksi kirjattu tili-
kauden ostojen oikaisuiksi.

8.9 Tuloverot

Tuhatta euroa 2022 2021

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 399 3 796

Edellisten tilikausien verot 20  0

Tuloverot yhteensä 420 3 856

8.10 Aineettomat hyödykkeet

Tuhatta euroa Kehittämismenot
Muut aineettomat 

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 3 246 1 777 392 5 415
Lisäykset 82 29 2 192 2 304
Vähennykset    0
Siirrot erien välillä 55   -55 0

Hankintameno 31.12.2022 3 383 1 806 2 530 7 719
     
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022  -2 743  -1 308 0  -4 051

Vähennysten kertyneet poistot    0
Siirrot erien välillä    0
Tilikauden poistot  -242  -125 0  -367

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022  -2 986  -1 433 0  -4 419
    

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 502 469 392 1 364

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 397 373 2 530 3 300

Tuhatta euroa Kehittämismenot
Muut aineettomat  

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 2 896 1 268 348 4 511
Lisäykset 350 509 45 903
Vähennykset    0
Siirrot erien välillä    0

Hankintameno 31.12.2021 3 246 1 777 392 5 415
     
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021  -2 461  -1 215 0  -3 676

Vähennysten kertyneet poistot    0
Siirrot erien välillä    0
Tilikauden poistot  -283  -93   -375

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021  -2 743  -1 308 0  -4 051
     

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 435 53 348 835
Kirjanpitoarvo 31.12.2021 502 469 392 1 364
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8.11 Aineelliset hyödykkeet

Tuhatta euroa Maa-alueet Koneet ja kalusto
Muut aineelliset  

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2022 2 8 717 3 012 2 412 14 142
Lisäykset - 327 28 2 417 2 771
Vähennykset -    0
Siirrot erien välillä - 4 006 11  -4 017 0

Hankintameno 31.12.2022 2 13 050 3 050 812 16 913
      
Kertyneet poistot 1.1.2022 -  -6 463  -2 465 0  -8 928

Vähennysten kertyneet poistot -    0
Siirrot erien välillä -    0
Tilikauden poistot -  -1 095  -152   -1 247

Kertyneet poistot 31.12.2022 -  -7 558  -2 617 0  -10 176
     

Kirjanpitoarvo 1.1.2022 2 2 254 546 2 412 5 214

Kirjanpitoarvo 31.12.2022 2 5 491 433 812 6 738

Tuhatta euroa Maa-alueet Koneet ja kalusto
Muut aineelliset  

hyödykkeet
Ennakkomaksut ja  

keskeneräiset hankinnat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 2 7 323 2 792 75 10 191
Lisäykset - 1 394 220 2 337 3 951
Vähennykset -    0
Siirrot erien välillä -    0

Hankintameno 31.12.2021 2 8 717 3 012 2 412 14 142
      
Kertyneet poistot 1.1.2021 -  -5 640  -2 330 0  -7 970

Vähennysten kertyneet poistot -    0
Siirrot erien välillä -    0
Tilikauden poistot -  -823  -136   -959

Kertyneet poistot 31.12.2021 -  -6 463  -2 465 0  -8 928
     

Kirjanpitoarvo 1.1.2021 2 1 683 462 75 2 222

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 2 2 254 546 2 412 5 214

8.12 Sijoitukset

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Osuudet saman konsernin  
yrityksissä - -

Hankintameno 1.1. - -

Lisäykset 6 138 -

Kirjanpitoarvo 31.12. 6 138 -

Emoyhtiön omistusosuus % Kotimaa   

Arc Distribution Oy Suomi 100 % -

e-ville.com Distribution Oy Suomi 100 % -

Digi Electronics Ltd Hong 
Kong 100 % -

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

8.13 Myyntisaamiset ja muut saamiset

Tuhatta euroa 2022 2021

Pitkäaikaiset   

Myyntisaamiset 5 615 3 817

Muut pitkäaikaiset saamiset 372 425

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 5 987 4 241

Lyhytaikaiset   

Myyntisaamiset 28 709 23 124

Muut siirtosaamiset 8 984 6 820

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat  
verosaamiset 892 0

Muut saamiset 2 629 3 699

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 41 213 33 643

Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset saamiset  
yhteensä 47 200 37 884
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8.14 Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Tuhatta euroa 2022 2021

Konserni lainasaamiset, pitkäaikainen 1 830 0

Konserni myyntisaamiset 205 0

Konserni siirtosaamiset 5 0

Konserni korkosaamiset 22 0

Saamiset saman konsernin yrityksiltä  
yhteensä 2 062 0

8.15 Muut lyhytaikaiset saamiset ja siirtosaamiset

Tuhatta euroa 2022 2021

Ennakkomaksut 2 629 2 128

Ostojen tuet 6 481 7 302

Muut siirtosaamiset 2 504 12 476

Tuloverosaamiset 892 994

Arvonlisäverovelka 0 7 596

Muut lyhytaikaiset saamiset ja siirtosaamiset 12 505 30 496

8.16 Vaihto-omaisuus

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Valmiit tuotteet 74 084 88 312

Yhteensä 74 084 88 312

8.17 Rahavarat

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Rahat ja pankkisaamiset 20 667 20 917

Yhteensä 20 667 20 917

8.18 Oma pääoma

Tuhatta euroa 2022 2021

Osakepääoma 1.1. 100 100

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 25 938 25 816

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto lisäys 2 131 122

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 28 069 25 938

Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta 12 692 17 806

Osingonjako, varsinainen yhtiökokous   -11 068  -20 129

Tilikauden voitto/tappio 1 669 15 026

Oma pääoma yhteensä 31 462 38 741
   

Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa 100 100

Vapaa oma pääoma tilikauden lopussa 31 362 38 641

Vapaa ja sidottu oma pääoma yhteensä 31 462 38 741

8.19 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

Tuhatta euroa 2022 2021

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  28 069 25 938

Edellisten tilikausien voitto  12 692 17 806

- Osingonjako -11 068 -20 129

- Aktivoidut kehittämismenot  -2 589 -895

Tilikauden voitto/tappio 1 669  15 026

Voitonjakokelpoisista varoista yhteensä 28 773 37 746

8.20 Tilinpäätössiirrot

Tuhatta euroa 2022 2021

Tilinpäätössiirrot 1.1. 0 0

Tilinpäätössiirrot lisäys 400 0

Tilinpäätössiirrot 31.12. 400 0

8.21 Muut lyhytaikaiset velat ja siirtovelat

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Rahalaitoslainat, lyhytaikainen 1 250 0 

Henkilöstökulujaksotukset 7 389 7 302

Muut siirtovelat 13 799 12 476

Ennakonpidätysvelka 877 994

Arvonlisäverovelka 8 556 7 596

Muut lyhytaikaiset velat ja siirtovelat 30 621 28 367

8.22 Velat saman konsernin yrityksiltä

Tuhatta euroa 2022 2021

Konserni ostovelat  -2 0

Konserni siirtovelat  -100 0

Velat saman konsernin yrityksiltä  -102 0

8.23 Pitkäaikainen vieraspääoma

Tuhatta euroa 2022 2021

Lainat rahoituslainat 22 500 753

Pitkäaikainen vieraspääoma 22 500 753

8.24 Varaukset

Tuhatta euroa 2022 2021

Varaukset 1.1. 896 766

Varausten lisäys  -78 134

Varausten vähennys  -72  -5

Varaukset 31.12. 745 896
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8.25 Vakuudet ja vastuusitoumukset

Tuhatta euroa 31.12.2022 31.12.2021

Omasta puolesta annetut vakuudet
Takaukset 1 036 3 463

Muut vastuut ja vastuusitoumukset 1 036 3 463

8.26 IFRS siltalaskelma FAS 2021

IFRS 31.12.2021
FAS oikaisujen 

vaikutus FAS  31.12.2021

Liikevaihto 574 513 965 574 513 965
Liiketoiminnan muut tuotot 921 848 921 848

Materiaalit ja palvelut -483 322 953 3b) 59 749 -483 263 203

Henkilöstökulut -36 570 478 1b) 1 538 289 -35 032 189

Poistot ja arvonalentumiset -4 983 439 2) 3 649 630 -1 333 809

Liiketoiminnan muut kulut -30 263 077 1b), 2.) -6 572 454 -36 835 531

Liiketulos 20 295 867 -1 324 786 18 971 081

Rahoitustuotot 5 629  5 629

Rahoituskulut -1 352 447 2) 1 197 715 -154 732

Rahoituskulut netto -1 346 818 1 197 715 -149 102

Tulos ennen veroja 18 949 049 -127 071 18 821 978
Verot tilikaudella -3 795 968  -3 795 968

Verot aik. tilikausilta 261  261

Lask. veron muutos -60 205 5) 60 205 0

Tuloverot -3 855 912 60 205 -3 795 706

Tilikauden tulos 15 093 138 -66 866 15 026 272

IFRS 31.12.2021
FAS oikaisujen 

vaikutus FAS  31.12.2021

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 1 363 597  1 363 597

Aineelliset hyödykkeet 5 214 014  5 214 014

Käyttöoikeusomaisuuserät 15 776 459 2) -15 776 459 0

Oman pääoman ehtoiset  
sijoitukset 266 484 3a) -265 266 219

Laskennalliset verosaamiset 1 289 163 5) -1 289 163 0

Pitkäaikaiset myyntisaamiset 3 816 537  3 816 537

Muut pitkäaikaiset saamiset 424 764  424 764

Pitkäaikaset varat yhteensä 28 151 019 -17 065 887 11 085 132
   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 87 802 963 3b) 509 341 88 312 304

Myyntisaamiset 23 123 801  23 123 801

Muut saamiset 3 699 415  3 699 415

Siirtosaamiset 8 627 205  8 627 205

Rahavarat 20 917 082  20 917 082

Lyhytaikaiset varat yhteensä 144 170 466 509 341 144 679 807
  

Varat yhteensä 172 321 485 -16 556 546 155 764 939

Oma pääoma   

Osakepääoma 100 000  100 000

Omat osakkeet -1 610 616 1c) 11 173 -1 599 443

Sijoitetun vapaan oman  
pääoman rahasto 25 937 990  25 937 990

Kertyneet voittovarat -3 837 936 1.),2.),3.),4.),5.) 3 114 194 -723 742

Kauden tulos 15 093 138 1.),2.),3.),4.),5.) -66 866 15 026 272

Oma pääoma yhteensä 35 682 576 3 058 501 38 741 077
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IFRS 31.12.2021
FAS oikaisujen 

vaikutus FAS  31.12.2021

Pitkäaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat,  
pitkäaikainen 16 104 849 2) -16 104 849 0

Varaukset 895 743  895 743

Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 000 591 -16 104 849 895 743
   

Lyhytaikaiset velat   

Vuokrasopimusvelat,  
lyhytaikainen 4 034 477 2) -4 034 477 0

Saadut ennakkomaksut 5 760 991  5 760 991

Ostovelat 77 609 210  77 609 210

Muut lyhytaikaiset velat 10 717 909 1a) -756 967 9 960 942

Siirtovelat 19 777 727 1a),2.),4) 1 281 246 21 058 973

Tuloverovelat 1 738 004  1 738 004

Lyhytaikaiset velat yhteensä 119 638 319 -3 510 198 116 128 120
   

Velat yhteensä 136 638 910 -19 615 047 117 023 863

Oma pääoma ja velat yhteensä 172 321 485  -16 556 546 155 764 939

FAS liitetiedot

Alla on kuvattu laatimisperiaatteet, joilla on ollut keskeisin vaikutus 
Verkkokauppa.com Oyj:n tuloslaskelmaan ja taseeseen FAS käyttöön-
otossa.

1. Luokittelumuutokset

a) Taseeseen liittyvät luokittelun muutokset

b) Vapaaehtoiset henkilöstökulut
Yhtiö on esittänyt IFRS-tilinpäätöksessä kaikki työsuhde-etuuksiin 
kuuluvat henkilöstömenot osana henkilöstökuluja. FAS:ssa kaikki va-
paaehtoiset henkilöstökulut liiketoiminnan muissa kuluissa.

c) Omat osakkeet
Yhtiö on aiempina vuosina kirjannut omien osakkeiden hankintame-
nosta johtuvia rahaliikennekuluja omaan pääomaan osaksi osakkei-
den IFRS hankintamenoa. FAS:ssa yhtiön omat omien osakkeiden 
hankinnasta johtuneet kulut on käsitelty kuluna tuloslaskelmassa.

2. Vuokrasopimukset
Yhtiö on IFRS:n mukaan yhtiön tulee kirjata kaikista vuokrasopimuk-
sista taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien 
nyky arvoa vastaava vara ja velka. Standardi sisältää käytännön apu-
keinon kirjaamiseen, jonka mukaan arvoltaan vähäiset ja lyhytaikai-
set (alle 12 kuukautta) vuokrasopimukset voidaan jättää kirjaamatta. 
Verkkokauppa.com Oyj on päättänyt soveltaa molempia apukeinoja. 
Vuokraoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan 
diskonttaamalla tulevat vähimmäisvuokrat. IFRS:n mukaisen käsitte-
lyn myötä FAS:ssa esitetty vuokrakulu korvataan omaisuuserän pois-
toilla. Lisäksi kirjataan vuokrasopimusvelan korkokulut, jotka esitetään 
tuloslaskelman rahoituskuluissa. Siltä osin, kun vuokrasopimuksen 
maksuja on jaksotettu siirtovelkoihin, on ne siirretty osaksi vuokrasopi-
musvelkaa.
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FAS:ssa kirjaa vuokrasopimusten kulut ajankulumisen mukaan 
tulos laskelman liiketoiminnan muihin kuluihin. Tilikauden lopus-
sa vuokravelvoitteet on ilmoitettu taseen ulkopuolisina erinä osana 
vastuu sitoumuksia.

3. Rahoitusinstrumentit
a) Oman pääoman ehtoisten sijoitusten luokittelu käypään arvoon 
muun laajan tuloksen kautta
IFRS edellyttää rahoitusvarojen luokittelua liiketoimintamalliin perus-
tuen. Yhtiö on IFRS arvioinut oman pääoman ehtoisten sijoitusten 
liiketoimintamallia ja päättänyt peruuttamattomasti luokitella kysei-
set osakesijoitukset käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta. 
 FAS:ssa yhtiö käsitelee sijoitukset alun perin hankintamenoon.

IFRS:n mukaan sijoitusten käyvän arvon muutokset kirjataan muu-
hun laajaan tulokseen. Oman pääoman ehtoisten sijoitusten luovutuk-
sen yhteydessä niihin liittyvä kertyneisiin muihin laajan tuloksen eriin 
sisältyvä saldo siirretään osaksi kertyneitä voittovaroja.

b) Vaihto-omaisuuden vuosihyvitykset 
IFRS mukaisesti vaihto-omaisuuden ostomenoja määritettäessä siitä 
on vähennetty vuosihyvitykset. FAS:n mukaisesti vaihto-omaisuuden 
hankintamenoon ei ole kohdistettu kaikilta osin kaikkia vuosihyvityk-
siä. 

Yhtiö tulee tältä osin oikaisemaan varaston kirjanpitoarvoa ja kirjaa 
oikaistut laskennalliset verot.

Tuloslaskelmassa vaikutus näkyy materiaalit ja palvelut -erässä, 
vaihto-omaisuuden muutoksessa sekä laskennallisten verojen muu-
toksena.

4. Muut oikaisut
Verkkokauppa.comilla oli 2021 käytössä kaksi erillistä toimitusjohta-
jalle ja johtoryhmälle suunnattua osakepohjaista kannustinjärjestel-
mää; osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma (Matching Share 
Plan) vuosille 2018–2020 sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 
 (Performance Matching Share Plan) vuosille 2020–2022.

Vuonna 2021 Verkkokauppa.com luovutti Lisäosakeohjelman 
2018–2020 ensimmäisen sitouttamisjakson mukaiset palkkiot suunna-
tussa maksuttomassa osakeannissa.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma, jossa on raha osuus 
sekä osakkeina maksettava osuus, on luokiteltu IFRS tilinpäätökses-
sä kokonaisuudessaan osakkeina selvitettäväksi osake perusteiseksi 
maksuksi, koska Verkkokauppa.com Oyj:n on työntekijän puolesta vä-
hennettävä osakepalkkiosta sellainen osakkeiden määrä, joka kattaa 
käteisenä maksettavat verot ja veron luonteiset maksut.

Kokonaan osakkeina selvitettävä osakeperusteinen maksu arvos-
tettiin myöntämispäivän käypään arvoon ja jaksotettiin kuluksi sekä 
kertyneisiin voittovaroihin ohjelman voimassaoloaikana. FAS tilinpää-
töksessä osakeperusteinen maksu jaksotetaan kokonaan kuluksi ja 
kirjataan siirtovelaksi.

5. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Yhtiö on kirjannut IFRS-laskennallinen verosaaminen liittyen vuokraso-
pimuksiin sekä vaihto-omaisuuteen tehtävään oikaisuun. FAS tilinpää-
töksessä yhtiö ei tule kirjaamaan laskennallisia veroja näistä eristä.
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Tilintarkastuskertomus
Verkkokauppa.com Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 
Lausuntonamme esitämme, että 
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin talou-

dellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardi-
en (IFRS) mukaisesti

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien ti-
linpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisära-
portin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Verkkokauppa.com Oyj:n (y-tunnus 
1456344-5) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätös si-
sältää:
• konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman 

oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mu-
kaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaat-
teista

• emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hy-
vän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia 
velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan 
velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka kos-
kevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näi-
den vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintar-
kastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan ol-
leet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten 
mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 
1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin 
tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7.8. 

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa

Yhteenveto

• Konsernitilinpäätökselle määritetty  
olennaisuus: 5 400 000 €, joka on 1 % 
konsernin liikevaihdosta.  

• Tarkastus kattaa Verkkokauppa.com 
Oyj:n. 
 

• Myynnin tuloutus oikealle kaudelle
• Vaihto-omaisuuden arvostus

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennai-
suuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on olennainen vir-
heellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on 
tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjan-
pidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tule-vien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus
Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikuttanut sovel-
tamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena on hankkia koh-
tuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena olen-
naista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä 
tai virheestä. Niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin pää-
töksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuu-
teen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa tau-
lukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennaisuuden. 
Nämä raja-arvot yhdessä kvalitatiivisten tekijöiden kanssa auttoivat 
meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden ja yksittäisten 
tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden sekä ar-
vioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätökseen kokonaisuutena.

Konsernitilinpäätökselle 
määritetty olennaisuus € 5 400 000

Olennaisuuden määrit-
tämisessä käytetty  
vertailukohde

1 % konsernin liikevaihdosta

Perustelut vertailu- 
kohteen valinnalle

Valitsimme olennaisuuden määrittämisen vertailu-
kohteeksi liikevaihdon, koska käsityksemme mukaan 
tilinpäätöksen lukijat käyttävät yleisesti sitä arvioi-
dessaan yhtiön suoriutumista. Valitsimme sovelletta-
vaksi prosenttiosuudeksi 1 % liikevaihdosta, joka on 
tilintarkastusstandardeissa yleisesti hyväksyttyjen 
määrällisten rajojen puitteissa.

Olennaisuus

Tilintarkastuksen 
laajuus

Keskeiset  
seikat
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Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen
Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet 
huomioon Verkkokauppa.com-konsernin rakenteen, toimialan sekä ta-
loudelliseen raportointiin liittyvät prosessit ja kontrollit.

Tarkastuksemme kattaa Verkkokauppa.com Oyj:n. Verkkokauppa.
com Oyj:llä on neljä tytäryhtiötä, jotka eivät ole konsernitilinpäätöksen 
kannalta merkittäviä ja joihin olemme kohdistaneet analyyttisiä toi-
menpiteitä. 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka amma-
tillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen 
kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu 
huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkas-
tuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emme-
kä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, että 
johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko viitteitä 
sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheu-
tuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa

Myynnin tuloutus oikealle kaudelle

Konsernitilinpäätöksen liitetieto 7.2, emoyhtiön tilinpäätöksen liitetieto 8.1 ja 8.2 

Konsernin liikevaihto 543 miljoonaa euroa ja emoyhtiön liikevaihto 539 miljoonaa 
euroa koostuu tuotemyynnistä ja palvelumyynnistä.

Tuotemyynnin transaktiohinta muodostuu tuotteiden listahinnasta, palautus-
oikeuteen liittyvästä muuttuvasta vastikkeesta sekä kuljetuspalkkiosta. Tuote-
myynti tuloutetaan kun asiakas saa määräysvallan tuotteeseen. Jos asiakas 
valitsee maksutavaksi Apuraha-asiakasrahoituksen, yhtiö tulouttaa rahoittami-
sesta saatavat tuotot kuukausittain toteuman mukaan.

Palvelumyynnin asiakassopimusten transaktiohinta koostuu pääasiallisesti kiin-
teistä hinnoista. Yhtiö tulouttaa palvelumyynnin myynti tuotot palvelun luonteen 
mukaisesti kun palvelu on suoritettu tai ajan kulumisen perusteella. 

Liikevaihto muodostuu suuresta määrästä myyntitapahtumia ja on konsernitilin-
päätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen kannalta olennainen erä. Johto käyttää 
harkintaa muun muassa tuotemyyntiin liittyvän muuttuvan vastikkeen määrittä-
misessä. Näistä seikoista johtuen myynnin kohdistuminen oikealle kaudelle oli 
tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

Tarkastustyöhömme sisältyi myynnin tuloutukseen liittyvien avainkontrollien 
testausta sekä aineistotarkastusta.

Aineistotarkastustoimenpiteisiin sisältyi muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

•  Muodostimme ymmärryksen eri tulovirtojen luonteesta sekä käytetyistä 
sopimusehdoista.

• Arvioimme yhtiön laadintaperiaatteita liikevaihdon tuloutukseen liittyen.

•  Vertasimme otospohjaisesti valittujen myyntitapahtumien ja muuttuvien 
vastikkeiden kirjanpidollista käsittelyä taustalla oleviin sopimusehtoihin.

•  Valitsimme otoksen kirjatuista myyntitapahtumista ja vertasimme niitä saa-
tuihin maksuihin.

•  Tarkastimme joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023 kirjattuja myyntilasku-
ja otospohjaisesti ja testasimme, onko myyntituotot kirjattu oikealle tilikau-
delle.

•  Vertasimme tilikauden päättymisen jälkeen saatuja maksuja saatavasaldoi-
hin

Vaihto-omaisuuden arvostus

Konsernitilinpäätöksen liitetieto 7.18, emoyhtiön tilinpäätöksen liitetieto 8.1 ja 8.16

Konsernin vaihto-omaisuuden arvo 31.12.2022 oli 74,8 miljoonaa euroa ja emo-
yhtiön 74,1 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuus muodostaa merkittävän osan 
konsernin varoista ja emoyhtiön varoista.

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiarvoon sen 
mukaan kumpi niistä on alempi. Vaihto-omaisuuden hankintameno on määritet-
ty FIFO (first in, first out) -menetelmää käyttäen. Hankintameno sisältää hankin-
nasta aiheutuneet välittömät menot, joista on vähennetty ostohyvitykset.

Yhtiö arvioi säännöllisesti tuotteiden kiertonopeutta ja nettorealisointiarvon mah-
dollista pienentymistä alle hankintamenon ja kirjaa tarvittaessa vaihto-omaisuu-
den arvonalentumisen. Lisäksi yhtiö kirjaa ikääntyneiden tuotteiden osalta vielä 
erikseen arvonalentumisen varastopäivien mukaan.

Vaihto-omaisuus on konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen kannal-
ta olennainen erä. Johto käyttää harkintaa ja oletuksia arvioidessaan arvon-
alentumisen tarvetta. Näistä seikoista johtuen vaihto-omaisuuden arvostus oli 
tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka.

Tarkastustyöhömme sisältyi vaihto-omaisuuden arvostukseen liittyvien avain-
kontrollien testausta sekä aineistotarkastusta. Aineistotarkastustoimenpiteisiin 
sisältyi muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

 •   Arvioimme kirjatun arvonalennuksen riittävyyttä ja tarkistimme, että varaus 
on laskettu yhtiön laskentaperiaatteiden mukaisesti.

•  Vertasimme otospohjaisesti varastossa olevien tuotteiden kirjanpitoarvoa 
ostolaskuihin ja myyntihintoihin todentaaksemme, että tuotteet on kirjattu 
hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon.

•  Valittujen varastojen osalta olimme läsnä vaihto-omaisuuden fyysisessä 
inventoinnissa tai täsmäytimme kolmannelta osapuolelta saadun vahvistuk-
sen varaston saldoista kirjanpitoon.

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja merkittäviä olennaisen virheelli-
syyden riskejä.
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Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan  
velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, 
että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:ssa käyt-
töön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toi-
mitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka 
ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

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

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpää-
töksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka si-
sältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastukses-
sa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät 
tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että 
käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skepti-
syyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat 

tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja 
suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 

hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäy-
töksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suu-
rempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellis-
ten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista si-
säisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin 
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön 
tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asian-
mukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niis-
tä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ol-
lut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan 
jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa mer-
kittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme 
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettä-
viin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkas-
tuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkas-
tusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin 
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimin-
taansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, 
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtu-
mia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja kos-

kevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan 
lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintar-
kastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme 
tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkas-
tuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä 
tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvon-
nan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen 
aikana. 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme 
noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaati-
muksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista 
seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuu-
teemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikois-
ta olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden tilintarkastuk-
sessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaam-
me kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai 
määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen 
harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä 
tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vai-
kutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällai-
sesta viestinnästä koituva yleinen etu.
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Muut raportointivelvoitteet 

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 
15.3.2016 alkaen yhtäjaksoisesti 7 vuotta.

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu infor-
maatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilin-

päätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioi-
da, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai 
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai 
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintaker-
tomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimin-
takertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukai-
sesti.

Lausuntonamme esitämme, että
• toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia
• toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen  

sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että 
muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on rapor-
toitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoita-
vaa.

Helsingissä 28.2.2023
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Ylva Eriksson
KHT
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Verkkokauppa.com 
auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 90 000 tuotteen  

valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymä-
löiden, 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.

linkedin.com/company/verkkokauppa.com twitter.com/verkkokauppacom facebook.com/verkkokauppacom/ instagram.com/verkkokauppacom/ 

http://www.verkkokauppa.com
https://www.linkedin.com/company/verkkokauppa.com/
http://www.twitter.com/verkkokauppacom
http://www.facebook.com/verkkokauppacom/
http://www.instagram.com/verkkokauppacom/
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