
VUOSI 2018



2

SISÄLLYS

Avidly – kasvua, kehitystä, muutosta 3
Tunnusluvut 5

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
Hallituksen toimintakertomus 6
Konsernin tuloslaskelma, IFRS 13
Konsernin tase, IFRS 14
Rahavirtalaskelma, IFRS 15
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 16
Konsernitilinpäätökset liitetiedot 17
Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 39
Emoyhtiön tase, FAS 40
Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 42
Allekirjoitukset 44
Tilintarkastuskertomus 45

Hallinto ja hallintaperiaatteet 48
Hallitus 50
Johtoryhmä 52
Sijoittajatietoa 53



3

Uudet kollegamme Kotkassa, Lappeenrannassa ja 
Kouvolassa toivat meille paljon uutta osaamista ja varmis-
tavat, että olemme nyt läsnä asiakkaidemme lähellä koko 
Suomessa. Turun toimistomme sai uutta vauhtia keväällä 
henkilömuutosten seurauksena tehdystä organisaatio-
uudistuksesta, ja muutosten seurauksena saimme Turun 
liiketoiminnan takaisin hienoon kasvuun syksyn aikana. 
Loppuvuonna avasimme uuden toimipisteen Lahteen. 

Markkinoinnin palvelutoimisto Avidly sai nimensä syyskuussa 
2018. Tuolloin yhdistyivät kokonaisvaltaisiin markkinoinnin 
palveluihin keskittynyt Zeeland Family Suomesta sekä 
kasvuhakuiset, inbound-markkinointiin keskittyneet toimijat 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, jotka hankimme elokuussa 
2018. Tänä päivänä Avidly yhdistää näiden kahden liiketoi-
minta-alueen vahvat tarinat.

Marraskuussa 2018 ja tammikuussa 2019 keräsimme 
sijoittajilta yhteensä 3,3 miljoonaa euroa CapMan Growth 
-rahaston toimiessa ankkurisijoittajana. Rahoitus auttaa 

meitä hakemaan kansainvälistä kasvua erityisesti 
HubSpot-pohjaisesta inbound-markkinoinnista sekä 
orgaanisesti että yritysostoin. 

Jo hyvin varhaisessa vaiheessa olemme löytäneet 
yhteisen sävelen uudistuvalle Avidlylle. Yhteinen 
tapamme tehdä markkinointia on #tomorrowbound. 
Se merkitsee kasvua, muutosta ja kehitystä. Parempaa 
huomista, jota kohti menemme yhdessä asiakkaittemme 
kanssa. Tälle matkalle tarjoamme luovan markkinoinnin  
monipuolisimman palveluvalikoiman sekä uusimmat 
digitaaliset työkalut. Elämme vahvasti tässä hetkessä, 
mutta teemme oikeita asioita tulevaisuutta varten. Näin 
autamme asiakkaitamme varmistamaan menestyksensä 
myös huomenna.

Alkuvuodesta 2019 julkistettiin Avidlyn strategia vuosille 
2019–2024. Sen mukaan Avidly on entistä vahvemmin 
kasvuyhtiö.  

Avidly – kasvua, 
kehitystä, muutosta

Vuonna 2018 onnistuimme kasvattamaan toimintaamme 
merkittävästi. Liikevaihtomme kasvoi yli 26 %. 
Toimintamme laajeni Kaakkois-Suomeen Nitroidin 
hankinnan myötä ja otimme myös ensimmäiset askeleet 
kansainvälistymisessä. Myös tuloksemme kehittyi vuoden 
toisella puoliskolla odotustemme mukaisesti.
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Kasvussa on fokuksemme myös asiakastyöhön: olemme 
asiakkaamme strateginen kumppani kasvussa ja 
muutoksessa. 

Asiakkaidensa kasvun tueksi Avidly tarjoaa Pohjois-Euroopan 
monipuolisinta markkinointiosaamista. Omassa kasvussa 
yhtiömme luottaa niin orgaaniseen kasvuun, jota toteu-
tamme olemalla asiakkaidemme strateginen kumppani kuin 
yritysostoihin, joilla laajennumme kohti Eurooppaa erityisesti 
inbound-liiketoiminnan puolella. Tällä hetkellä Avidlyllä on 
toimipisteet kaikkiaan kuudellatoista paikkakunnalla, joista 
11 on Suomessa.

Inbound-markkinointi-liiketoiminnassa kansainvälisen 
kasvumme moottorina toimii HubSpot, joka on markki-
noinnin, myynnin ja asiakaspalvelun työkaluista koostuva, 
maailman johtava inbound-markkinoinnin teknologia-alusta. 
Olemme jo nyt yksi maailman johtavista HubSpot-
kumppaneista; tavoitteenamme on vakiinnuttaa asemamme 
Pohjoismaissa ja laajentua edelleen Euroopassa. Olemme 
asiakkaidemme datalähtöinen ja asiakaskeskeinen kump-
pani, jolla on moderneimmat markkinoinnin työkalut läpi 
koko ostopolun. Onnistuminen tällä alueella edellyttää meiltä 
vahvaa panostusta markkinointi- ja myyntiprosesseihin, 
rekrytointiin sekä oman osaamisemme kehittämiseen. 

Markkinointipalvelut -liiketoiminta-alueella toimimme 
entistä vahvemmin asiakkaidemme strategisena markki-
noinnin kumppanina. Kehitämme erityisesti ainutlaatuista 

Marketing as a Service -toimintamalliamme. Laajan osaa-
misemme myötä asiakkaamme saa yhdeltä kumppanilta 
laajan markkinointiosaamisen lisäksi myös mm. viestinnän 
sekä mediatoimiston palvelut. Kehitämme ketteriä toimin-
tamallejamme edelleen ja panostamme vahvasti myös 
digikyvykkyyksiimme. Keskiössä on asiakkaan liiketoiminnan 
ymmärtäminen, luova rohkeus sekä yhdessä asiakkaan 
kanssa toimiminen. 

Kahden vahvan liiketoiminta-alueemme ytimessä ovat 
ihmiset: niin Avidlyn työntekijät, joiden kanssa rakennamme 
yhdessä vahvan yrityskulttuurin ja maailman parhaan 
työpaikan, kuin asiakkaat, joiden markkinoinnin viemisessä 
huomiseen on koko toimintamme tarkoitus. 

Avidlyssä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla tuloshakuinen, 
datavetoinen markkinointi sekä seikkailunhaluinen luova työ. 
Menestykseen tarvitaan molempia. Visiomme mukaisesti 
haluamme olla globaalisti tunnustettu, modernin markki-
noinnin ja myynnin kumppani. 

Haluamme pysyä muiden edellä markkinoinnin jatkuvasti 
muuttuvassa kentässä. Se on ainoa tapa, jolla voimme auttaa 
asiakkaitamme menestymään, loistamaan, saavuttamaan 
tavoitteensa ja ylittämään ne.

TOIMITUSJOHTAJA JYRKI VAIT TINEN
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TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUVUT, TILIKAUSI

1 000 EUROA 1–12 2018 1–12 2017

Liikevaihto 19 770 15 665   

Myyntikate 15 327 12 912

Käyttökate (EBITDA) 1 047 1 327   

Liiketulos 616 1 064   

Tulos ennen veroja 256 847   

Henkilöstön määrä keskimäärin 195 160   

Tulos/osake, euroa 0,22 0,69   

Omavaraisuusaste, % 50,4 % 27,8 %

Oman pääoman tuotto, % 6,2 % 31,4 %

Oma pääoma/osake, euroa 3,73 2,19   

Nettovelkaantumisaste, % -14,7 % 15,6 %

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä painotettu keskiarvo tilikauden aikana  1 585 980    1 385 677   

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopusssa  2 239 560    1 397 689   

TUNNUSLUVUT, VUOSINELJÄNNES

1 000 EUROA
1–3  

2018
4–6  

2018
7–9  

2018
10–12  

2018
1–3  

2017
4–6  

2017
7–9  

2017
10–12  

2017

Liikevaihto 4 702 5 058 4 011 5 999 4 026 4 215 3 107 4 317

Myyntikate 3 542 3 400 3 334 5 050 3 500 3 341 2 542 3 529

Liikevoitto/-tappio 402 -50 30 234 590 277 -80 277

Liikevoitto myyntikatteesta, % 8,5 % -1,0 % 0,7 % 3,9 % 14,7 % 6,6 % -2,6 % 6,4 %
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Hallituksen 
toimintakertomus 
tilikaudelta 
1.1.–31.12.2018

MARKKINATILANNE

EK:n suhdannebarometrin (tammikuu 2019) mukaan 
tieto- ja viestintäalan palveluyritykset Suomessa kuvasivat 
suhdannetilannettaan varsin hyväksi. Myynnin kasvu on 
jatkunut ripeänä ja odotukset ovat hyvät seuraavalle puolelle 
vuodelle. Suhdanteiden odotetaan pysyvän kevääseen 
likimain ennallaan. Barometrin mukaan 38 % yrityksistä kärsi 
rekrytointivaikeuksista.

Mediamainontaan käytettiin Suomessa yhteensä 1 246 
miljoonaa euroa vuonna 2018. Mainonnan määrä kasvoi 
2,3 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot perustuvat Kantar 
TNS Oy:n mediaseurantaan sekä erillistutkimukseen, jossa 
yhteistyökumppaneina ovat media-alan liitot.

Mediaryhmien panostukset nousivat kaikissa muissa 
mediaryhmissä paitsi painetussa mediassa. Suurin osuus 
on verkkomedialla (34 %). Mediaryhmistä prosentuaali-
sesti eniten kasvoi ulkomainonta (+15 %). Panostukset 
TV-mainontaan pysyivät ennallaan.

Verkkomainonnan etujärjestö IAB-Finlandin mukaan 
mainostajat panostivat Suomessa vuonna 2018 yhteensä 421 
miljoonaa euroa digitaaliseen mainontaan. Kasvua edellis-
vuoteen verrattuna kertyi lähes 14 % ja digimainonnan osuus 
kokonaisuudesta nousi 3,6 prosenttiyksikköä vuodesta 2017.

Zenith ja Group M arvioivat, että globaalisti media-
mainonta kasvoi vuonna 2018 noin 4 %. Vuonna 2019 
mediamainontaan käytettyjen panostusten uskotaan yhä 
lisääntyvän, mutta vuotta 2018 maltillisemmin. Avidlyn 
näkemyksen mukaan markkinoinnin kokonaispanostukset 
nykyisillä markkinoilla tulevat kasvamaan maltillisesti 
vuoden 2019 aikana.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTIKATE

Avidly-konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 kasvoi 
merkittävästi, 26,2 %, ja oli 19 770 tuhatta euroa (15 665). 
Liikevaihto Suomessa kehittyi hyvin, ja tilikauden kasvusta 
orgaanista oli noin 10 %. Vuoden aikana Avidly laajensi 
toimintaansa myös yritysostoin. Uudet toiminnot Suomessa 
ja Pohjoismaissa toivat liikevaihdon kasvusta noin 16 %. 

Myyntikate kasvoi tilikaudella 18,7 %, ja oli 15 327 
tuhatta euroa (12 912). Jatkuvien palveluiden osuus myynti-
katteesta oli noin 42 % (41 %).

TOIMINTAKERTOMUS
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TALOUDELLINEN TULOS

Avidlyn tulos kääntyi kasvuun vuoden toisella puoliskolla. 
Koko vuoden kannattavuus heikkeni vertailuvuodesta, 
kun alkuvuonna kannattavuus laski yritysjärjestelyiden ja 
henkilöstömuutoksien seurauksena. Tilikaudella konsernin 
käyttökate (EBITDA) laski 21,1 % ja oli 1 047 tuhatta euroa 
(1 327) eli 5,3 % liikevaihdosta (8,5 %). Liikevoitto laski 
42,1 % ja oli 616 tuhatta euroa (1 064). Liikevoiton osuus 
liikevaihdosta oli 3,1 % (6,8 %) ja myyntikatteesta 4,0 % 
(8,2 %). 

Vuonna 2018 Avidly teki merkittäviä yritysostoja, 
joista aiheutui järjestelykuluja yhteensä 195 tuhatta 
euroa. Vertailuvuonna vastaavia kuluja oli 7 tuhatta euroa. 
Järjestelykuluilla oikaistu liikevoitto vuonna 2018 oli 811 
tuhatta euroa (1 071).

Tulos ennen veroja oli 256 tuhatta euroa (847). 
Tilikauden tulos oli 352 tuhatta euroa (960). Tilikauden 
tulokseen vaikuttivat yritysostojen järjestelykulujen lisäksi 
myös rahoituseriin kirjatut rahoitusjärjestelyjen kulut, 196 
tuhatta euroa (49). Tuloskelman verot sisältävät kotimaisten 
konserniyhtiöiden aikaisemmin vahvistetuista verotuksen 
tappioista kirjattua laskennallista verosaamista 138 tuhatta 
euroa (168).

Osakekohtainen tulos oli tilikaudella 0,22 euroa (0,69). 
Avidly omistaa noin 27 % kanta-asiakas- ja maksukortti-

järjestelmiä kehittävästä ja myyvästä PCKT Money Oyj:stä. 
Avidlyn tilinpäätöshetken arvioitu osuus osakkuusyhtiön 
tuloksesta, 43 tuhatta euroa (0), on yhdistelty konsernitilin-
päätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Avidlyn taseen loppusumma oli 16 561 tuhatta euroa 
(11 008). Tasetta kasvattivat yrityskauppojen myötä 
kasvanut liikearvo sekä myyntisaamisten ja rahavarojen 
kasvu. Konsernin oma pääoma oli tilikauden lopussa 8 355 
tuhatta euroa (3 056). Omaa pääomaa kasvatti marras-
kuussa 2018 järjestetty CapMan Growth -rahastolle ja 
muille sijoittajille suunnattu osakeanti, joka muodosti osan 
konsernin tulevaisuuden kasvustrategian toteuttamiseksi 
kerätystä rahoituksesta. Konsernin omavaraisuusaste 
31.12.2018 nousi näin 50,4 %:iin (27,8 %). Oma pääoma 
osaketta kohti oli 3,73 euroa (2,19).

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 934 tuhatta euroa 
(791). Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2018 oli 
-1 227 tuhatta euroa (478) ja nettovelkaantuneisuusaste 
-14,7 % (15,6 %). Nettoveloissa on huomioitu vain korol-
liset rahoituslaitoslainat. Konsernin velkaantumista lisää 
yhden tytäryhtiön koroton saneerausvelka, joka maksetaan 
ohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT

Avidlyn investoinnit olivat 1 261 tuhatta euroa (591). 
Investoinnit koostuvat Nitroid-yritysostosta Suomessa 
ja Pohjoismaissa toimivan Avidly AB:n hankinnasta 
sekä korvausinvestoinneista ja uusien toimitilojen 
perusparannusmenoista. 

Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2018 
tapahtuivat pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsi-
naiset tutkimus- ja kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta 
(0 %).

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Toukokuussa 2018 Avidly osti kaakkois-Suomessa toimivan 
markkinointiviestintätoimisto Nitroidin. Kauppahinta oli 592 
tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminta on konsolidoitu konsernin 
lukuihin 1.6.2018 alkaen.

Heinäkuussa 2018 kokonaan omistetut tytäryhtiöt 
Zeeland United Oy, H1 Web Oy ja Pakkahuone Oy sulautuivat 
emoyhtiöön tytäryhtiösulautumisina.

Elokuussa 2018 puolestaan saatiin päätöksen 
kauppa, jolla Avidly osti Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 
HubSpot-markkinointiautomaatiopalveluita tarjoavan 
Avidly AB:n. Kauppahinta oli 2 058 tuhatta euroa. Lisäksi 
myyjät ovat oikeutettuja mahdolliseen lisäkauppahintaan. 
Lisäkauppahinnan määrä ei ole tilinpäätöksen laatimishet-
kellä tiedossa. Hallitus on tilinpäätöksen laatimishetkellä 
käytettävissä olevan tiedon perusteella arvioinut, että 
lisäkauppahinnalle asetetut Avidly AB:n nettotulostavoit-
teet eivät toteudu eikä lisäkauppahintaa tämän johdosta 
makseta. Yhtiö vahvistaa mahdollisen lopullisen lisäkauppa-
hinnan arviolta toukokuussa 2019. Avidly AB:n liiketoiminta 
on konsolidoitu konsernin lukuihin 1.9.2018 alkaen.

TOIMINTAKERTOMUS
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KONSERNIN EMOYHTIÖ

Konsernin emoyhtiö Avidly Oyj:n liikevaihto vuonna 2018 
oli 4 870 tuhatta euroa (1 962), liikevoitto oli 363 tuhatta 
euroa (123) ja tilikauden tulos 88 tuhatta euroa (117). 
Avidly Oyj:hin fuusioitiin vuoden aikana kokonaan omistetut 
tytäryhtiöt Zeeland United Oy, H1 Web Oy ja Pakkahuone Oy. 
Näiden tytäryhtiösulautumisten seurauksena emoyhtiön 
liiketoimintaan kuului tilikauden lopussa hallintopalveluiden 
tuottamisen lisäksi markkinointiviestinnän palveluita 
Suomessa, mikä kasvatti liikevaihtoa ja -voittoa.

Tytäryhtiösulautumiset vaikuttivat myös emoyhtiön 
taseeseen. Tilikauden lopussa emoyhtiön taseen loppu-
summa oli 13 651 tuhatta euroa (7 823) ja oma pääoma 
9 081 tuhatta euroa (3 844). Omavaraisuusaste oli 66,5 % 
(49,1 %).

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus tarkoittaa Avidlyssä ennen kaikkea sosiaalista 
vastuullisuutta, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista ja 
innostavan, luovuutta edistävän työympäristön rakentamista.

Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keski-
määrin 195 (160) henkilöä ja tilikauden lopussa 239 (162). 
Palkat ja palkkiot tilikaudelta olivat yhteensä 9 362 tuhatta 
euroa (7 649). Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan viikoittain.
Tutkimuksen mukaan Avidlyn henkilöstön tyytyväisyys 
omaan työhön ja työnantajaan on hyvällä tasolla. 

Avidly panostaa vahvasti henkilöstön osaamisen kehittä-
miseen ja työhyvinvointiin, ja tarjoaa kasvumahdollisuuksia 
myös tulevaisuuden toivoille: elokuussa 2018 Avidlyssa 
käynnistyi traineeohjelma, johon palkattiin neljä nuorta 
digitaalisen markkinoinnin tekijää oppimaan ja kasvamaan 
kanssamme kohti inbound-markkinoinnin ammattilaisuutta. 

Avidly haluaa tarjota henkilöstölle innostuneen, yhteen 
hiileen puhaltavan työyhteisön. Syksyllä 2018 Avidly aloitti 
oman kulttuurikoodiston laatimisen. Yhtiön kirkastetut arvot 
ja kulttuurikoodisto, joka tukee myös yritysostojen integraa-
tiota ja rekrytointien onnistumista, lanseerataan keväällä 
2019. 

Avidlyn ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisiksi 
ja ne liittyvät normaalin toimistossa tehtävän tietotyön 
ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkönkäyttöön, 
tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energiankäyttöön 
ja henkilökunnan matkustukseen. Vuodelle 2019 Avidlyn 
Tomorrowbono-vastuullisuusohjelman kohteeksi valittiin 

ilmastonmuutoksen hillitseminen ja suomalaisten hiilijalan-
jäljen pienentäminen. Avidly tekee työtä pro bono ja yhdessä 
suomalaisen ilmastonmuutoksen hillintätoimiin keskittyneen 
CO2Esto-yrityksen kanssa. 

Avidlyn tammikuussa 2019 julkistetun strategian 
mukaisesti yhtiö on ennen kaikkea kasvuyhtiö. Voimakkaista 
kasvutavoitteista huolimatta yhtiön taloudellisen vastuun 
ytimessä on edelleen kannattava kasvu ja hyvä osinkotuotto. 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden 
äänen. Avidly Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq First North 
-markkinapaikalla Helsingissä kaupankäyntitunnuksella 
AVIDLY.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo
Vuonna 2018 Avidlyn osakkeita vaihdettiin yhteensä 
625 710 kappaletta (1 262 267) eli noin 39 % (91 %) yhtiön 
koko osakekannasta. Osakkeen kurssi viimeisenä kaupan-
käyntipäivänä 28.12.2018 oli 5,16 euroa (6,89). Tilikauden 
ylin kaupankäyntikurssi oli 7,96 euroa (7,09) ja alin 4,58 
euroa (3,18). Avidly Oyj:n ulkona olevien osakkeiden 
markkina-arvo oli tilikauden lopussa 11 556 tuhatta euroa 
(9 561). 

Osakepääoma, osakkeiden määrä ja osakeomistus
Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 1 397 869 kappa-
letta, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien koko-
naismäärä 775. 

Yhtiöllä oli vuoden aikana useita suunnattuja osake-
anteja, joiden seurauksena tilikauden päättyessä yhtiön 
osakkeiden määrä oli 2 258 772 osaketta, joista ulkona 
olevia oli 2 239 560. Osakepääoma oli edelleen 322 tuhatta 
euroa. Osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden aikana ja 
oli tilikauden päättyessä 934. 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 
1 604 559 (1 397 869) ja vuoden toisella puolivuotiskau-
della 1 795 435 (1 397 869).

Avidlyn palveluksessa olevan henkilökunnan omistus 
emoyhtiössä 31.12.2018 oli 11,9 % (19,2 %). Hallituksen 
jäsenten ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräys-
vallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus oli yhteensä 
25,8 % (31.12.2017: 29,8 %). Yhtiöllä ei ole voimassa 
olevaa optio-ohjelmaa. 

TOIMINTAKERTOMUS
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Omat osakkeet
Tilikauden alussa yhtiön hallussa oli 10 154 omaa osaketta. 
Joulukuussa 2017 varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2017 
hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla alkanut omien 
osakkeiden hankinta jatkui 29.3.2018 saakka. Maaliskuussa 
yhtiö luovutti vastikkeellisesti 15 000 kappaletta omaa 
osaketta yhtiön toimitusjohtajalle sitouttamistarkoituksessa. 
Kesäkuussa yhtiö puolestaan lunasti niin ikään vastikkeel-
lisesti yhtiössä lopettaneen operatiivisen johtajan sitoutta-
misosakkeita 10 000 kappaletta. Omia osakkeita käytettiin 
myös osana Nitroid-yritysoston kauppahinnan maksua. 
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä oli 
tilikauden lopussa 19 212 kpl eli 0,9 % kaikista osakkeista.

Voimassaolevat valtuutukset 
Varsinainen yhtiökokous 5.4.2018 valtuutti hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden 
määrä voi olla enintään 139 786 kappaletta, mikä vastaa 
enintään noin 10 prosenttia kaikista osakkeista yhtiöko-
kouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain 
vapaalla omalla pääomalla Helsingin Pörssin ylläpitämän 
Nasdaq First North -markkinapaikan kaupankäynnissä 
muodostuneeseen hankintahetken arvoon. Valtuutus 
on voimassa 30.6.2019 asti, eikä hallitus käyttänyt sitä 
tilikaudella.

Varsinainen yhtiökokous 5.4.2018 valtuutti hallituksen 
päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/
tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden 
antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että 
valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien anta-
misen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 
600 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 30 prosenttia 
kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä 
päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perus-
teella annettavien osakkeiden jälkeen. Valtuutusta käytettiin 

yritysostojen yhteydessä. Valtuutuksesta on käyttämättä 
151 309 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuutus 
on voimassa 30.6.2019 asti. 

Ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2018 valtuutti hallituksen 
päättämään yhdestä tai useammasta Avidly AB:n osak-
keenomistajille suunnatusta maksuttomasta osakeannista 
ehdollisen lisäkauppahintaerän maksamiseksi, joka sisältää 
oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita siten, että valtuutuksen perusteella 
annettavien uusien osakkeiden tai yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden luovuttamisen perusteella annettavien 
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 800 000 osaketta. 
Valtuutus on voimassa 30.6.2019. Hallitus ei käyttänyt 
valtuutusta tilikaudella.

Ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2018 valtuutti hallituksen 
päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/
tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden 
antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia 
omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että 
valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien 
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisen perusteella annettavien osakkeiden määrä 
olisi yhteensä enintään 450 000 osaketta. Tämä valtuutus 
annettiin olemassa olevien valtuutuksien lisäksi niitä peruut-
tamatta. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti. Hallitus 
käytti valtuutusta päättäessään marraskuussa 2018 joukolle 
sijoittajia suunnatusta 16 000 osakkeen annista sekä 
tammikuussa 2019 Palcmills Oy:lle suunnatusta 110 000 
osakkeen annista. Valtuutuksesta on käyttämättä 324 000 
osaketta.

Ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2018 valtuutti hallituksen 
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön osak-
keiden liikkeeseen laskemisesta tarkoituksena järjestää 
osakeanti yleisölle ja institutionaalisille sijoittajille siten, 
että valtuutuksen nojalla annettavien yhtiön osakkeiden 
lukumäärä voi olla enintään 800 000 osaketta. Valtuutus on 
voimassa 30.6.2019 saakka. Hallitus on käyttänyt valtuu-
tusta päättäessään CapMan Growth Fundille suunnatusta 
osakeannista marraskuussa 2018. Valtuutuksesta on 
käyttämättä 400 000 osaketta.

TOIMINTAKERTOMUS
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OSINKO

Varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2018 jakaa osinkoa 0,16 
euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 9.4.2018 ja 
maksupäivä 17.4.2018.

Tilikauden jälkeen 30.1.2019 hallitus päätti Avidlyn 
uudesta kasvustrategiasta ja uudisti konsernin pitkän 
aikavälin voitonjakopolitiikan. Strategiakaudella 2019–2024 
Avidly voi jakaa osinkona enintään 50 % sen vuosittaisesta 
nettotuloksesta edellyttäen, että osingonjako ei vaikuta 
Avidlyn kykyyn saavuttaa kaudelle 2019–2024 asetetut 
kasvutavoitteet. Vuodelta 2018 hallitus ehdottaa jaettavaksi 
0,08 euroa osakkeelta.

HALLINTO

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2018 
Helsingissä. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi uudelleen Ville Skogbergin, Jari Tuovisen, Marko 
Häkkisen ja Lasse Järvisen. Yhtiökokouksen jälkeen pide-
tyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheen-
johtajakseen Jari Tuovisen ja varapuheenjohtajaksi Marko 
Häkkisen. Ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2018 teki Avidly 
AB:n ostoon liittyviä päätöksiä ja järjestelyn osana vahvisti 
hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Uusiksi jäseniksi 
valittiin Ayed Mosa A Alshamrani ja Ingunn Bjøru. CapMan 
Growth -rahastolle suunnatun osakeannin päättämiseksi 
kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous 13.12.2018 puoles-
taan päätti täydentää hallitusta vielä yhdellä jäsenellä, ja 
valitsi hallitukseen Juha Mikkolan. 

Tilikauden lopussa Avidly Oyj:n hallitukseen kuuluivat Jari 
Tuovinen (puheenjohtaja), Marko Häkkinen (varapuheenjoh-
taja), Ayed Mosa A Alshamrani, Ingunn Bjøru, Lasse Järvinen, 
Juha Mikkola ja Ville Skogberg.

Yhtiön toimitusjohtajana tilikaudella toimi Tuomas Airisto. 
Yhtiön operatiivisena johtajana 1.10.2018 aloittanut Jyrki 
Vaittinen siirtyi Avidlyn toimitusjohtajaksi 1.1.2019. 

Yhtiön kansainvälisen laajentumisen seurauksena 
yhtiön johtoryhmän rakennetta uudistettiin vuoden aikana. 

Tilikauden lopussa johtoryhmään kuuluivat Sirpa Alhava, 
Mikko Marttinen, Ismo Nikkola, Jyrki Vaittinen sekä Tuomas 
Airisto. Vuoden 2019 alusta Avidlyn toiminta järjestettiin 
kahteen liiketoimintasegmenttiin ja johtoryhmän 1.1.2019 
muodostavat toimitusjohtaja Jyrki Vaittinen, varatoimitus-
johtaja Ismo Nikkola, talousjohtaja Mikko Marttinen, Suomen 
toiminnoista vastaava operatiivinen johtaja Teea Björklund ja 
kansainvälisistä toiminnoista vastaava operatiivinen johtaja 
Ingunn Bjøru.

Selvitys Avidlyn hallintoperiaatteista on vuosikerto-
muksen sivuilla 48–49 ja yhtiön sijoittajasivuilla:  
investors.avidlyagency.com/hallinnointi

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

Yhtiön First North -markkinapaikan sääntöjen edellyttämä 
hyväksytty neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Oaklins 
Merasco Oy.  

TILINTARKASTAJA

Avidly Oyj:n ja sen muodostaman konsernin tilintarkastajana 
toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko 
Terho.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Strategiset riskit
Avidly pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin 
orgaanisesti ja tekemällä aktiivisesti yritysjärjestelyjä. 
Markkinointiviestintäala muuttuu tällä hetkellä nopeasti digi-
talisoitumisen myötä, mikä on tuonut ja tuo tulevaisuudessa 
alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko toimialan 
määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. Tämä on 
kiristänyt kilpailutilannetta, ja Avidly joutuu jatkossa entistä 
enemmän kilpailemaan sekä alan vakiintuneiden toimijoiden 
että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa.

TOIMINTAKERTOMUS
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Toiminnalliset riskit
Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointi-
viestinnän palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt 
jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttaan ja 
talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdollisissa 
suhdannemuutoksissa.

Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana 
jatkuva muutos digitaalisiin palveluihin vaatii nykyiseltä 
henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumiskykyä. 
Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, 
mistä syystä Avidlyn työnantajamielikuvalla on suuri 
merkitys.

Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan usein 
kiinteällä projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että 
projektit osataan arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdol-
lista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja 
hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on 
ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. Lisäksi 
varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisään-
tynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen. 
Ulkoistuspalveluiden osalta asiakkaiden kanssa sovittavat 
palvelusopimukset ovat usein pitkiä, ja mikäli Avidly epä on-
nistuu palvelusopimusten neuvotteluissa ja hinnoittelussa, 
voi sillä olla negatiivinen vaikutus Avidlyn kannattavuuden 
kehittymiseen.

Avidly on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkos-
sakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan 
laajentamiseksi ja kasvattamiseksi sekä maantieteellisen 
peiton kasvattamiseksi. Avidly tavoittelee yritysjärjestelyiden 
toteuttamista entistä enemmän myös Euroopan alueella. 
Yritysostojen toteuttaminen Suomen ja Pohjoismaiden 
ulkopuolella voi olla vaikeampaa kuin kotimaisten järjes-
telyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy 
epävarmuutta sopivien yritysten löytymisen sekä yritys-
kauppojen oikean hinnoittelun osalta. Yritysostojen jälkeen 
tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen 
yritysten asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Avidlyn 
palveluksessa järjestelyn jälkeen.

Taloudelliset riskit
Avidlyn korollisen vieraan pääoman määrä on noin 1,4 
miljoonaa euroa. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista 
vaikutusta Avidlyn rahoituskuluihin. Avidlyn korkoriski 

on pieni, eikä sen suojaamista ole erikseen katsottu 
tarpeelliseksi. 

Konsernin valuuttariski muodostuu pääosin ulkomaan 
toimintojen valuuttamääräisiin transaktioihin kohdistu-
vasta valuuttariskistä. Pitkäaikainen rahoitus on järjestetty 
euromääräisenä, joten näihin eriin ei liity valuuttariskiä. 
Avidlyn valuuttoihin liittyvät kurssiriskit tilinpäätöshetkellä on 
arvioitu pieniksi. 

Avidlyn liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista 
johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. 
Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Avidlyn 
asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös 
toimipisteiden ulkopuoliseen varmennettuun säilöön. 

Avidlyn eräällä tytäryhtiöllä on vireillä kaksi toisiinsa 
liittyvää, työsuhteiden päättymistä koskevaa keskeneräistä 
riita-asiaa yhtiön kahden entisen työntekijän kanssa 
Helsingin käräjäoikeudessa. Yhtiön tiedossa ei ole muita 
emoyhtiöön tai Avidly-konsernin muihin yhtiöihin liittyviä 
oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyviä 
riskejä.

Yhden tytäryhtiön yrityssaneerausohjelma
Avidly Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Avidly 
Marketing Oy:lle (aiemmin Zeeland Group Oy) vahvistettiin 
9.7.2014 lain mukainen saneerausohjelma. Vuonna 2018 
Avidly Marketing on toteuttanut vahvistettua ohjelmaa 
suunnitelman mukaisesti, mutta mikäli sen liiketoiminta ei 
jatkossa kehity vahvistetun ohjelman edellyttämällä tavalla, 
voi sillä olla negatiivinen vaikutus Avidlyn taloudelliseen 
asemaan.

AVIDLYN UUSI STRATEGIA, TALOUDELLISET 
TAVOITTEET JA OSINKOPOLITIIKKA

Avidly Oyj:n hallitus hyväksyi tilikauden päätyttyä 30.1.2019 
yhtiön uuden strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset 
tavoitteet sekä vahvisti uuden osinkopolitiikan. Vuosina 
2019–2024 Avidlyn tavoitteena on vuosittain yli 25 %:n 
orgaaninen kasvu ja yli 40 %:n kokonaiskasvu. Avidlyn 
liikevaihtotavoite vuonna 2024 on yli 100 miljoonaa euroa. 

TOIMINTAKERTOMUS
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Uusi strategia rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle:

1. Avidly pyrkii kasvattamaan huomattavasti HubSpot-
teknologiaan perustuvia palveluitaan sekä orgaanisesti 
että yritysostoin olemassa olevilla markkinoilla (Suomi, 
Ruotsi, Norja ja Tanska) ja laajentumalla valituille 
alueille pääosin Euroopassa.

2. Avidly jatkaa Suomessa orgaanista kasvua täyden 
palvelun markkinointitoimistona, joka palvelee 
asiakkaita koko maassa. Yritys keskittyy palvelemaan 
keskisuuria yrityksiä kokonaisvaltaisilla, jatkuvilla 
markkinoinnin palveluilla sekä suuryrityksiä yksittäisillä 
markkinoinnin palvelualueilla. 

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN 
TAVOITTEET TAVOITE 2019–2024
Liikevaihdon kasvu orgaanisesti > 25 % vuosittain

Inbound-markkinointi,  
orgaaninen kasvu > 35 % vuosittain

Markkinointipalvelut, 
orgaaninen kasvu 5–10 % vuosittain

Liikevaihdon kasvu yritysostoin > 15 % vuosittain

Inbound-markkinointi, kasvu 
yritysostoin > 35 % vuosittain

Liikevaihto, yhteensä 100 milj. euroa v. 2024

Liikevoitto (EBIT), % 
liikevaihdosta 2–7 %

Inbound-markkinointi, EBIT-% > 0

Markkinointipalvelut, EBIT-% 7–12 %

Hallitus myös päivitti Avidlyn osinkopolitiikan vastaamaan 
paremmin strategiakauden voimakasta kasvutavoitetta. 
Uuden politiikan mukaisesti Avidly voi jakaa osinkona 
enintään 50 % sen vuosittaisesta nettotuloksesta strategia-
kaudella 2019–2024 edellyttäen, että osingonjako ei vaikuta 
Avidlyn kykyyn saavuttaa kaudelle 2019–2024 asetetut 
kasvutavoitteet. 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET 
TAPAHTUMAT

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Jyrki Vaittinen aloitti yhtiön 
toimitusjohtajana 1.1.2019.

Yhtiö tiedotti 21.1.2019 suunnatusta osakeannista 
Palcmills Oy:lle. Osakeannissa annettiin yhteensä 110 000 

TOIMINTAKERTOMUS

uutta osaketta 6,25 euron osakekohtaisella merkintä-
hinnalla, joten suunnatun osakeannin kokonaismäärä oli 
yhteensä 687 500 euroa. Tämän järjestelyn myötä Avidlyn 
hankkima kokonaisrahoitus uuden strategian edellyttämään 
kasvuvaiheeseen nousi 3,3 miljoonaan euroon.

Avidly Oyj:n hallitus päätti 28.1.2019 muuttaa 
Avidlyn tiedonantopolitiikkaa ja raportointikäytäntöä. 
Tammikuusta 2019 alkaen Avidly julkaisee talousraporttinsa 
ja tiedotteensa sekä suomeksi että englanniksi. Avidly 
raportoi 1.1.2019 alkavalta tilikaudelta kaksi segmenttiä. 
Uudet liiketoiminta-alueet ja raportointisegmentit ovat 
Markkinointipalvelut ja Inbound-markkinointi, ja ensim-
mäinen raportti uusista segmenteistä annetaan puolivuosi-
katsauksessa 2019. 

Avidlyn ja SOK:n välinen markkinoinnin tuotantojen 
1.1.2017 alkanut ulkoistussopimus päättyi 31.12.2018. 
Yhtiö tiedotti 7.2.2019 saaneensa päätökseen sopimuksen 
päättymisen johdosta käynnistetyt yhteistoimintaneu-
vottelut, joiden seurauksena 7 henkilöä irtisanottiin ja 11 
henkilöä lomautettiin toistaiseksi. Lisäksi neuvotteluiden 
aikana osastolta, jota SOK-sopimus eniten työllisti, 11 
henkilöä siirtyi toisten yritysten palvelukseen. Irtisanomisten 
seurauksena Avidly kirjaa arviolta 0,1 miljoonan euron 
kertaluonteisen kulun ensimmäisen vuosipuoliskon 2019 
tulokseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019 

Avidly arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2019 on 22–24 
miljoonaa euroa (2018: 19,8 miljoonaa euroa) ja että sen 
liikevoitto vuonna 2019 paranee vuoteen 2018 verrattuna 
(2018: liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa).

HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN  
KÄSITTELYSTÄ 

Avidly Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiön varsinaiselle yhtiö-
kokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2018 päättyneeltä 
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osinkoa 0,08 
euroa osakkeelta (0,16) muille kuin yhtiön hallussa oleville 
osakkeille ja että loppuosa voittovaroista jätetään voitto/
tappiotilille. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2019 on merkittynä 
Euroclear Finland Oy:n pitämään Avidly Oyj:n osakasluette-
loon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 10.4.2019.
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 EUROA Liitetieto 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

LIIKEVAIHTO  3   19 770 15 665

Liiketoiminnan muut tuotot  4   83 117

Materiaalit ja palvelut yhteensä  5   -4 527 -2 869

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  6   -11 079 -9 292

Poistot  7   -431 -263

Liiketoiminnan muut kulut  8   -3 243 -2 294

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 43 0

LIIKEVOITTO 616 1 064

Rahoitustuotot ja -kulut  9   -359 -217

VOITTO ENNEN VEROJA 256 847

Tuloverot  10   96 113

Tilikauden voitto 352 960

JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille 352 960

Määräysvallattomille omistajille 0 0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos, EUR:
Laimentamaton  11    0,22    0,69 

Laimennusvaikutuksella oikaistu  11    0,22    0,69   

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 EUROA
Tilikauden voitto 352 960

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 0 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 352 960

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 352 960

Määräysvallattomille omistajille 0 0
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KONSERNIN TASE

KONSERNIN TASE, IFRS

1 000 EUROA Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017

VARAT
Pitkäaikaiset varat

Aineettomat oikeudet 13  698    246   

Liikearvo 13, 14  6 408    4 479   

Koneet ja kalusto 12  1 025    717   

Muut aineelliset hyödykkeet 12  13    1   

Osuudet osakkuusyhtiöistä 15  296    253   

Laskennalliset verosaamiset 16  440    314   

Pitkäaikaiset varat yhteensä  8 880    6 010   

Lyhytaikaiset varat

Keskeneräiset työt 17  1 195    932   

Myyntisaamiset 18  2 163    1 507   

Laskennalliset verosaamiset 16  365    334   

Muut saamiset 18  392    333   

Siirtosaamiset 18  541    443   

Rahavarat 19  3 025    1 449   

Lyhytaikaiset varat yhteensä  7 681    4 998   

Varat yhteensä  16 561    11 008   

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma

Osakepääoma 20  322    322   

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20  8 338    3 161   

Kertyneet voittovarat 20 -305   -427   

Oma pääoma yhteensä  8 355    3 056   

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 22, 24  1 157    1 728   

Laskennallinen verovelka 16  250    156   

Muut pitkäaikaiset velat 22, 24  665    1 344   

Pitkäaikaiset velat yhteensä  2 072    3 228   

Lyhytaikaiset velat

Rahoitusvelat 22, 24  641    199   

Saadut ennakkomaksut 23  211    114   

Ostovelat 23, 24  701    477   

Muut velat 23, 24  2 039    1 645   

Siirtovelat 23, 24  2 542    2 289   

Lyhytaikaiset velat yhteensä  6 134    4 724   

Velat yhteensä  8 206    7 952   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  16 561    11 008   
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RAHAVIRTALASKELMA

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 EUROA 1.1–31.12.2018  1.1.–31.12.2017 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto  616    1 064   

Oikaisut liikevoittoon  431    263   

Käyttöpääoman muutos -108   -551   

Tuloslaskelman rahoitustuotot -15   -49   

Tuloslaskelman rahoituskulut  375    266   

Saadut rahoitustuotot  15    49   

Maksetut rahoituskulut -375   -211   

Maksetut verot -5   -40   

Liiketoiminnan rahavirta  934    791   

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -713   -285   

Yrityshankinta -548   -306   

Investointien rahavirta -1 261   -591   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Yrityshankinnan vaikutus  405    58   

Lyhytaikaisten lainojen muutokset  442   -270   

Pitkäaikaisten lainojen muutokset -1 250    1 005   

Osingot -222   -110   

Omien osakkeiden hankinta -176   -62   

Omien osakkeiden myynti  104    132   

Maksullinen osakeanti  2 600    -     

Rahoituksen rahavirta  1 903    753   

Rahavirrat yhteensä  1 576    953   

Rahavarojen muutos  1 576    953   

Rahavarat 1.1.  1 449    496   

Rahavarat 31.12  3 025    1 449   
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

1 000 EUROA Osake pääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2017  322    3 092   -1 278    2 136   

Osingon jako -110   -110   

Omien osakkeiden hankinta -62   -62   

Omien osakkeiden luovutukset 132 132

Tilikauden voitto  960    960   

Oma pääoma 31.12.2017  322    3 162   -428    3 056   

1 000 EUROA Osake pääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018  322    3 162   -428    3 056   
Osakeanti  5 248    5 248   
Osingon jako -222   -222   
Omien osakkeiden hankinta -176   -176   
Omien osakkeiden luovutukset  104    104   
IFRS 15 muutos -7   -7   
Tilikauden voitto  352    352   
Oma pääoma 31.12.2018  322    8 338   -305    8 355   
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Konserni- 
tilinpäätöksen 
liitetiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. TILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET 

KONSERNIN PERUSTIEDOT

Avidly on suomalainen markkinointiviestintäpalveluita 
tarjoava yritys.

Konsernin emoyhtiö on Avidly Oyj. Emoyrityksen koti-
paikka on Helsinki, kotivaltio on Suomi ja sen rekisteröity 
osoite on Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoit-
teesta Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.

Avidly Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
6.3.2019 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus 
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen jälkeen 
pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös 
mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätös-
standardien (International Financial Reporting Standards, 
IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 
31.12.2018 voimassaolleita IAS- ja IFRS-standardeja 
sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätös-
standardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen 
nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) 
N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa 
sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja 
tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 
suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja 
yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankinta-
menoihin perustuen, ellei näissä laatimisperiaatteissa ole 
muuta mainittu.

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina.
Konsernitilinpäätöksessä on käytetty IFRS 1 -standardin 

ensilaatijalle sallimia helpotuksia ennen 1.1.2015 tapahtu-
neisiin yritysostoihin. Muilta osin IFRS 1 -standardin sallimia 
helpotuksia ei ole käytetty.
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JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT 
LAATIMISPERIAATTEET JA ARVIOIHIN LIITTYVÄT 
KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti  
edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä 
ja harkintaan perustuvia ratkaisuja. Lisäksi joudutaan 
käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
soveltamisessa sekä tekemään arvioita esimerkiksi poisto-
aikoihin ja arvonalentumistestauksiin. 

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot 
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointi-
kauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat 
kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä 
todennäköisimpinä pidetyt oletukset. Mahdollisten arvioiden 
ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikau-
della, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan, ja kaikilla 
tämän jälkeisillä tilikausilla.

Avidly-konsernissa keskeiset tulevaisuutta koskevat 
oletukset ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät liittyvät yritysten yhteenliittymissä 
hankittujen kohteiden varojen ja velkojen käyvän arvon 
määrittämiseen sekä hankintamenon allokointiin hankitun 
kohteen taseeseen kirjaamattomille varoille sekä liikearvon 
ja rajoittamattoman pitoajan omaavien aineettomien hyödyk-
keiden arvonalentumisen testaamiseen. Vaihto-omaisuuden 
arvostamiseen liittyy arviota ja harkintaa erityisesti varaston 
epäkuranttiuden osalta.

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvon-
alentumisen varalta liikearvo sekä ne aineettomat hyödyk-
keet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sekä 
arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta. Rahavirtaa tuottavien 
yksikoiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty 
käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskel-
mien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Lisätietoja 
kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen 
oletusten muutoksille on annettu liitetietojen kohdassa 11 
”Aineettomat hyödykkeet”.

YHDISTELYPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräys-
valta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena 
yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai on 
oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikut-
tamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa 
valtaansa.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu 
hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun 
yrityksen yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut 
velat on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. 
Hankintaan liittyvät menot on kirjattu kuluksi. Luovutettu 
vastike ei sisällä hankinnasta erillisenä käsiteltäviä liike-
toimia. Ne kirjataan yleensä tulosvaikutteisesti. Mahdollinen 
ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon 
hankintahetkellä ja se on luokiteltu joko velaksi tai omaksi 
pääomaksi. Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan 
käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäi-
vänä ja tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikut-
teisesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa 
ei arvosteta uudelleen. Mahdollinen määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko 
käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallatto-
mien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan 
kohteen yksilöitävissä olevasta nettovarallisuudesta. 
Arvostamisperiaate määritetään erikseen kullekin yrityshan-
kinnalle. Tytäryhtiöiden hankinnasta syntyneen liikearvon 
käsittelyä kuvataan kohdassa ”Liikearvo”.

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpää-
tökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut 
määräysvallan, ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, 
jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset 
liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot 
sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä 
laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida 
siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvonalentumisesta. 
Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan omistusosuuden 
muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen, 
käsitellään omaa pääomaa koskevina liiketoimina.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla 
on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta 
syntyy pääsääntöisesti silloin, kun konserni omistaa yli 
20 %:a yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin 
huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa.

Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 
pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin osuus 
osakkuusyrityksen tappiosta ylittää sijoituksen kirjanpito-
arvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon eikä 
kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei konserni 
ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen. 
Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen hankinnasta syntyneen 
liikearvon. Realisoitumattomat voitot ja tappiot konsernin ja 
osakkuusyrityksen välillä on eliminoitu konsernin omistus-
osuuden mukaisesti. Realisoitumattomia tappioita ei elimi-
noida, jos liiketapahtuma antaa viitteitä luovutetun omai-
suuserän arvonalentumisesta. Konsernin omistusosuuden 
mukainen osuus osakkuusyrityksen tilikauden tuloksesta 
esitetään ennen liikevoitta. Vastaavasti konsernin osuus 
osakkuusyrityksen muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista 
muutoksista kirjataan konsernin muihin laajan tuloksen 
eriin. Konsernin osakkuusyrityksillä ei ole ollut tällaisia eriä 
tilikausilla 2015–2018.

Avidly-konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN  
ERIEN MUUTTAMINEN

Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin 
emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.

Tilinpäätöshetkellä saamiset ja velat muunnetaan tilin-
päätöspäivän kurssiin. Muuntamisen aiheuttamat kurssierot 
kirjataan tulosvaikutteisesti.

TULOUTUSPERIAATTEET JA LIIKEVAIHTO

Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä 
saadut tuotot välillisillä veroilla ja alennuksilla oikaistuna.

Avidly on ryhtynyt soveltamaan IFRS 15 Myyntituotot 
asiakassopimuksista -standardia 1.1.2018, mistä johtuen 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteet muuttuivat. Myyntituotot 
tuloutetaan kerralla kun palvelu on suoritettu ja määräysvalta 
on siirtynyt asiakkaalle. Määräysvallan katsotaan siirty-
neen kun konsernilla on oikeus saada maksu suoritetusta 
palvelusta, riskit ja hyödyt ovat palveluiden osalta siirtyneet 
asiakkaalle ja asiakas on hyväksynyt palvelun. 

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään mm. käyttöomai-
suushyödykkeiden myyntivoitot ja liiketoiminnan luovutuk-
sista saatavat tuotot.

TYÖSUHDE-ETUUDET

Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjai-
siksi järjestelyiksi. Avidly-konsernin lakisääteiset ja vapaaeh-
toiset eläkejärjestelmät ovat maksupohjaisia.

Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä eläkemaksut suori-
tetaan eläkevakuutusyhtiölle. Suoritukset maksupohjaisiin 
järjestelyihin kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskel-
maan, johon ne kohdistuvat.

LIIKEVOITTO

Konserni on määritellyt liikevoiton seuraavasti: liikevoitto 
on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään 
liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut 
oikaistuna varastonmuutoksella, vähennetään työsuhde-
etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvon-
alentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut ja osuus 
osakkuusyritysten tuloksesta. Kaikki muut kuin edellä 
mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella.

TULOVEROT

Tuloslaskelman verokulut muodostuvat kauden verotetta-
vaan tuloon perustuvista veroista ja laskennallisista veroista. 
Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi milloin ne liittyvät 
suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin tai muihin laajan 
tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin. 
Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjan-
pitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Suurimmat 
väli aikaiset erot syntyvät rahoitusleasingin käsittelystä sekä 
myynnin tuloutuksen ja keskeneräisen työn jaksotuseroista. 
Verotuksessa vähennyskelvottomasta liikearvon arvon-
alentumisesta ei kirjata laskennallista veroa. Laskennalliset 
verot on laskettu käyttämällä verokantoja, jotka on säädetty 
tai jotka on käytännössä hyväksytty tilinpäätöspäivään 
mennessä.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään asti 
kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy vero-
tettavaa tuloa, jota vastaan laskennallinen verosaamisen 
voi hyödyntää, tätä menettelyä on sovellettu verotuksessa 
vahvistettujen tappioiden laskennallista verosaamista lasket-
taessa. Laskennalliset verovelat kirjataan täysimääräisesti.

Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja -velat 
toisistaan siinä tapauksessa, että konsernilla on laillisesti 
toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotetta-
vaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään ja 
laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman veron-
saajan perimiin tuloveroihin joko samalta verovelvolliselta tai 
eri verovelvolliselta, jotka aikovat kuitata kauden verotetta-
vaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat keskenään tai 
realisoida saamiset ja suorittaa velat samanaikaisesti.

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu 
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvon-
alentumistappioilla. Hankintamenoon sisällytetään menot, 
jotka välittömästi aiheutuvat aineellisen käyttöomaisuuserän 
hankinnasta. Muut kulut, kuten normaalit huolto- ja korjaus-
toimenpiteet, kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi niiden 
syntyhetkellä.

Aineelliset hyödykkeet muodostuvat koneista ja kalus-
tosta. Niistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan 
mukaisesti 3–5 vuodessa.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Liikearvo
Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo kirjataan 
määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu 
osuus yhteenlaskettuina ylittävät hankitun nettovaralli-
suuden käyvän arvon. 

Suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti konser-
niaktiiva on laskettu hankintahinnan ja tytäryrityksen oman 
pääoman erotuksena ja kohdistettu niille tytäryrityksen 
omaisuuserille, joista eron on katsottu johtuvan. IFRS-
tilinpäätöksessä hankitun tytäryrityksen yksilöitävissä 
olevat varat ja velat on arvostettu hankinta-ajankohdan 
käypään arvoon, jolloin liikearvon osuus yleensä pienenee. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksessä on sovellettu IFRS 3 -standardia 
takautuvasti. IFRS 1:n vaatimuksen mukaisesti koko liikearvo 
on testattu siirtymähetkellä arvonalentumisen varalta. 
Testaus ei johtanut arvonalentumiskirjauksiin avaavassa 
IFRS-taseessa.

MUUT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Liiketoimintojen yhdistämisessä on hankintahinnan ja 
tytäryritysten oman pääoman erotuksesta osa kohdistettu 
asiakassuhteille, jotka poistetaan 5 vuoden tasapoistoina.

ARVONALENTUMISET

Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan säännöllisesti 
mahdollisten arvonalentumisen viitteiden havaitsemiseksi. 
Jos viitteitä arvonalentumisesta havaitaan, määritetään 
omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvo 
on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Se testataan 
vuosittain arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistappio 
syntyy, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön 
tasearvo ylittää omaisuuserän kerrytettävissä olevan raha-
määrän. Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan.

Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistappio 
kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle 
yksikölle kohdistettua liikearvoa, toiseksi vähentämään 
tasasuhteisesti muita yksikön omaisuuseriä.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kerrytettävissä 
oleva rahamäärä määritetään niin, että se on joko käypä arvo 
vähennettynä hyödykkeen myynnistä aiheutuvilla menoilla 
tai tätä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä 
arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa 
sellaisten diskonttauskorkojen perusteella, jotka kuvastavat 
kyseisen rahavirtaa tuottavan yksikön keskimääräistä 
pääomakustannusta ennen veroja. Aineellisiin käyttö-
omaisuushyödykkeisiin sekä muihin aineettomiin hyödyk-
keisiin, paitsi liikearvoon liittyvä arvonalentumistappio 
peruutetaan, jos omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää määritettäessä käytetyt arviot ovat muuttuneet. 
Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen 
määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjan-
pitoarvoksi, jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu 
arvonalentumistappiota.
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VUOKRASOPIMUKSET

IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin periaatteiden 
mukaisesti vuokrasopimus, jossa yhtiölle siirtyvät 
olennaisilta osin hyödykkeen omistamiselle ominaiset 
riskit ja edut, luokitellaan rahoitusleasingsopimukseksi. 
Rahoitusleasingsopimuksella vuokrattu omaisuus 
vähennettynä kertyneillä poistoilla kirjataan aineelli-
siin tai aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, ja 
sopimuksesta johtuvat velvoitteet kirjataan korollisiin 
velkoihin. Rahoitusleasingsopimuksesta johtuvat vuokrat 
jaetaan korkokuluun sekä velan vähennykseen. IAS 17 
-standardin mukainen rahoitusleasingsopimus merkitään 
taseeseen ja arvostetaan määrään, joka on yhtä suuri kuin 
hyödykkeen käypä arvo sopimuksen alkamisajankoh-
tana tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. 
Rahoitusleasingsopimuksella hankituista hyödykkeistä 
tehdään suunnitelman mukaiset poistot ja kirjataan mahdol-
liset arvonalentumistappiot. Poistot tehdään konsernin 
käyttöomaisuushyödykkeiden poistoaikojen mukaisesti 
tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan aikana. Vuokrasopimus, 
jossa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokra-
nantajalle, käsitellään muuna vuokrasopimuksena. Muun 
vuokrasopimuksen perusteella saadut tai maksetut vuokrat 
kirjataan tuotoiksi tai kuluiksi tuloslaskelmaan.

VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus koostuu keskeneräisestä työstä, joka on 
arvostettu muuttuviin menoihin siten, että keskeneräisen 
työn arvo ei ylitä siitä saatavaa nettorealisointiarvoa. 
Nettorealisointiarvo on vaihto-omaisuuden arvioitu myynti-
hinta, joka saadaan tavanomaisessa liiketoiminnassa ja josta 
on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat 
menot sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämät-
tömät menot. 

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT JA 
LOPETETUT TOIMINNOT

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetettuihin 
toimintoihin liittyvät omaisuuserät arvostetaan IFRS 5 
-standardin mukaisesti kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan 
käypään arvoon, vähennettynä menoilla, joiden arvioidaan 
syntyvän hyödykkeen myynnistä. Kun omaisuuserä on 
luokiteltu myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi 

tai luovutettavien erien ryhmäksi, siitä ei tehdä poistoja. 
Myytävänä olevaksi luokiteltu pitkäaikainen omaisuuserä 
sekä luovutettavien erien ryhmään kuuluvat omaisuuserät 
esitetään taseessa oman eränään. Myös velat, jotka liittyvät 
luovutettavina olevien erien ryhmään esitetään taseessa 
omana eränään. Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta 
on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka 
täyttää IFRS 5:n mukaiset lopetetun toiminnon luokitte-
lukriteerit. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana 
eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa. 

Konsernilla ei ole tilinpäätöshetkellä IFRS 5 -standar-
dissa tarkoitettuja lopetettuja toimintoja eikä myytävänä 
olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

MYYNTISAAMISET

Myyntisaamiset arvostetaan hankintamenoon, ja niistä kirja-
taan arvonalentumisena saamiset, joista ei arvioida kertyvän 
tulevaisuudessa tuottoa. Yhtiön johto arvioi käytössä oleviin 
tietoihin perustuen asiakkaan kyvyn suorittaa velvollisuu-
tensa ja arvioi luottotappion määrän, jos on todennäköistä, 
ettei koko summaa voida periä.

RAHOITUSINSTRUMENTIT

Konsernin rahoitusvarat on arvostettu ja luokiteltu IFRS 9 
-standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: jaksotettuun 
hankintamenoon, käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat 
rahoitusvarat. 

Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin tavoitteen sekä 
rahoitusvarojen sopimusperusteisten rahavirtaominaisuuk-
sien perusteella alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoi-
tusvarat ovat ehdollisia kauppahintasaatavia ja johdannai-
sinstrumentteja. Ehdolliset kauppahintasaatavat syntyvät 
yritysjärjestelyissä. Kauppahintasaatavat ja johdannai-
sinstrumentit merkitään syntyessään taseeseen käypään 
arvoonsa ja arvostetaan uudelleen tilinpäätöshetkellä. 
Ehdollisten kauppahintasaatavien käyvän arvon muutokset 
kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. Ehdollisten kaup-
pahintasaatavien ja -velkojen arvonmääritys perustuu 
arvioitujen vastaisten rahavirtojen diskontattuihin arvoihin. 
Arvonmääritys tehdään jokaisena raportointipäivänä perus-
tuen kauppa-hintasopimusten mukaisiin ehtoihin. Johto 
arvioi ehtojen toteutumista jokaisena raportointipäivänä. 
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Jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitus-
varoihin sisältyvät myyntisaamiset sekä muut saamiset. 
IAS 39 mukaisesti nämä erät sisältyivät erään lainat ja muut 
saamiset. 

Myyntisaamiset ja sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 
kirjataan pois taseesta lopullisina luottotappioina, kun niistä 
ei voida kohtuudella odottaa saatavan maksua. Viitteitä 
siitä, ettei maksua voida kohtuudella odottaa, ovat velallisen 
merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennä-
köisyys, maksujen laiminlyönti tai maksusuoritusten viiväs-
tyminen yli 180 päivää. Myyntisaamisista ja sopimuksiin 
perustuvista omaisuuseristä johtuvat arvonalentumistappiot 
esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa kuluissa. 
Yhtiö luokittelee käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
arvostettaviksi noteeraamattomat osakkeet, jolloin käyvän 
arvon muutoksesta johtuva voitto tai tappio kirjataan muihin 
laajan tuloksen eriin, eikä niitä luokitella tulosvaikutteisiksi 
osakkeiden myynnin yhteydessä. Osakkeista saatavat 
osingot kirjataan rahoitustuottoihin, kun oikeus osinkoon on 
syntynyt.

RAHAVARAT

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostet-
tavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, 
erittäin likvideistä sijoituksista. Konserni on arvioinut, että 
näihin ei kohdistu olennaista odotettua luottotappiota. 
Rahoitusvarojen kirjaamisessa käytetään yleisesti kaupan-
tekopäivää. Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen 
tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimusperus-
teisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittä-
viltä osin riskit ja tuotot ulkopuolelle.

VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikai-
semman tapahtuman seurauksena olemassa oleva oikeu-
dellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että 
velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta 
tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen ja velvoitteen 
määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varaukset voivat liittyä 

toimintojen uudelleenjärjestelyihin, tappiollisiin sopimuksiin, 
oikeudenkäynteihin ja veroriskeihin. Liitetietona esitettävä 
ehdollinen velka on joko aikaisempien tapahtumien seurauk-
sena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka realisoituminen 
on epävarmaa, tai olemassa oleva velvoite, joka ei toden-
näköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä tai jonka 
suuruutta ei pystytä määrittämään luotettavasti.

SOVELLETUT UUDET JA UUDISTETUT  
STANDARDIT JA TULKINNAT 

Yhtiö on ottanut käyttöön IFRS 15 Myyntituotot asiakassopi-
muksista -standardin 1.1.2018 alkaen. Standardimuutoksen 
vaikutus 7 tuhatta euroa on raportoitu edellisten tilikausien 
tuloksen vähennyksenä.

MYÖHEMMIN SOVELLETTAVAT UUDET JA 
UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT 

IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit 
ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni 
ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaan-
tulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin 
tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta lukien

• IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Sen seurauksena 
lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään 
taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja 
rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden stan-
dardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää 
vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva 
rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset 
ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokra-
sopimukset. Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpito-
käsittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia. Konsernissa on 
arvioitu, että standardi parantaa konsernin käyttökatetta 
merkittävästi mutta vaikutus liikevoittoon on vähäinen. 
Konsernin varat ja velat kasvavat merkittävästi, mikä 
vaikuttaa taseperusteisiin tunnuslukuihin.
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2. SEGMENTTIRAPORTOINTI
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, markkinointi-
viestintä. Raportoitavan segmentin tuloslaskelma ja tase 
vastaavat koko konsernin tuloslaskelmaa ja tasetta.

3. LIIKEVAIHTO

1 000 EUROA 2018 2017

Markkinointiviestintä 19 770 15 665

Yhteensä 19 770 15 665

1 000 EUROA 2018 2017

Pohjoismaat 19 770 15 655

Yhteensä 19 770 15 655

4.  LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

1 000 EUROA 2018 2017

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 78 41

Vuokratuotot 0 4

Muut 5 72

Yhteensä 83 117

5.  AINEIDEN JA TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ

1 000 EUROA 2018 2017

Ostot tilikauden aikana 3 092 2 090

Varastojen muutos -78 -337

Ulkopuoliset palvelut 1 513 1 116

Yhteensä 4 527 2 869

6.  PALKAT JA MUUT TYÖSUHDE-
ETUUKSISTA AIHEUTUNEET KULUT

1 000 EUROA 2018 2017

Palkat 9 362 7 649

Eläkekulut, maksupohjaiset 
järjestelyt 1 551 1 435

Muut henkilösivukulut 166 208

Yhteensä 11 079 9 292

Konsernin henkilöstö 
keskimäärin tilikaudella 195 160

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 
25. Lähipiiritapahtumat. 

7.  POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1 000 EUROA 2018 2017

Aineettomat hyödykkeet 132 71

Rahoitusleasing 246 144

Muut aineelliset hyödykkeet 53 48

Yhteensä 431 263
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8.  LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

1 000 EUROA 2018 2017

Toimitilakulut 971 649

Yrityshankintojen kulut 195 7

Muut kulut 2 077 1 638

Yhteensä 3 243 2 294

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT
1 000 EUROA 2018 2017

Tilintarkastus 21 20

Muut palvelut 21 9

Yhteensä 42 29

9.  RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

RAHOITUSTUOTOT
1 000 EUROA 2018 2017

Korkotuotot muilta 15 49

Yhteensä 15 49

RAHOITUSKULUT
1 000 EUROA 2018 2017

Korkokulut jaksotettuun 
hankintamenoon arvostettavista 
rahoitusveloista 158 151

Muut rahoituskulut 217 63

Ehdollisen  
kauppahintavelan muutos 0 52

Yhteensä 375 266

10. TULOVEROT

1 000 EUROA 2018 2017

Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuva vero 3 40

Edellisten tilikausien verot 0 0

Laskennalliset verot:

Syntyneet ja purkautuneet 
väliaikaiset erot -99 -153

Yhteensä -96 -113

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 
verokannalla 20 % laskettujen verojen välinen 
täsmäytyslaskelma

1 000 EUROA 2018 2017

Voitto ennen veroja 256 847

Tuloverot voimassaolevalla 
verokannalla 51 169

Edellisten tilikausien verot 0 0

Verovapaat tulot 0 0

Kirjaamaton verosaaminen 
tilikauden tuloksesta 12 0

Aikaisemmin kirjattujen 
vahvistettujen tappioiden 
muutos 0 -110

Käyttämättömien vahvistettujen 
tappioiden kirjaus -159 -172

Yhteensä -96 -113

11. OSAKEKOHTAINEN TULOS

1 000 EUROA 2018 2017

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva tilikauden voitto 352 960

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva tilikauden voitto 
osakekohtaisen tuloksen 
laskemiseksi, jatkuvat 
toiminnot 352 960

Osakkeiden lukumäärä 
painotettu keskiarvo tilikauden 
aikana 1 585 980 1 385 677

Laimentamaton 
osakekohtainen tulos,  
jatkuvat toiminnot 0,22 0,69
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12. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

2018 
 
1 000 EUROA

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Alkuperäinen hankintameno 1.1. 1 362 1 1 363
Lisäykset 697 13 710
Vähennykset -90 -1 -91
Alkuperäinen hankintameno 31.12. 1 969 13 1 982

0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -645 0 -645
Poistot -299 0 -299
Vähennysten kertyneet poistot

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -944 0 -944

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 717 1 718
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 025 13 1 038

2017 
 
1 000 EUROA

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Alkuperäinen hankintameno 1.1. 1 216 1 1 217

Lisäykset 285 285

Vähennykset -139 -139

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 1 362 1 1 363

0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -473 0 -473

Poistot -192 0 -192

Vähennysten kertyneet poistot 20 20

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -645 0 -645

Kirjanpitoarvo 1.1.2017 743 1 744

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 717 1 718
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13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

2018 
 
1 000 EUROA Liikearvo

Aineettomat 
oikeudet Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 4 479 1 419 5 898
Lisäykset 1 929 583 2 512
Vähennykset 0
Alkuperäinen hankintameno 31.12. 6 408 2 002 8 410

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -1 173 -1 173
Poistot -131 -131
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 304 -1 304

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 4 479 246 4 725
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 6 408 698 7 106

2017 
 
1 000 EUROA Liikearvo

Aineettomat 
oikeudet Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 4 173 1 338 5 511

Lisäykset 306 81 387

Vähennykset 0

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 4 479 1 419 5 898

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -1 102 -1 102

Poistot -71 -71

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 173 -1 173

Kirjanpitoarvo 1.1.2017 4 173 236 4 409

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 4 479 246 4 725
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ARVONALENTUMISTESTAUS

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti. Arvon alentumis-
testausta varten liikearvo on kohdistettu kyseiselle segmen-
tille. Konsernille kohdistetun liikearvon yhteenlaskettu 
arvo on 6 408 tuhatta euroa. Arvonalentumistestauksessa 
käytetyt rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin, 
yhtiö- ja konserni kohtaisiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden 
vuoden ajanjakson ja jotka vaikuttavat myös terminaali-
kauteen. Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset 
rahavirrat on ekstrapoloitu käyttämällä tasaista 3 prosentin 
kasvutekijää. Käyttöarvon laskennassa käytetyt keskeiset 
muuttujat:

1. Volyymin kasvu, joka perustuu arvioon myynnin 
kehityksestä.

2. Diskonttauskorko, joka on määritetty toimialan keski-
määräisen painotetun pääomakustannuksen avulla, joka 
kuvaa oman ja vieraan pääoman kokonaiskustannusta. 
Diskonttauskoron osatekijät ovat:

 – markkinakohtainen riskitön korko
 – markkinariskipreemio
 – vieraan pääoman kustannus
 – omavaraisuusaste
Diskonttauskorkona on käytetty 10 prosenttia.

Herkkyysanalyysit tehtiin käyttämällä downside-skenaariota. 
Skenaariossa myynnin kasvua pienennettiin johdon arviosta 
tai korkokantaa korotettiin. 

Liikearvon testauksen herkkyysanalyysin mukaan käyt-
töarvo vastaisi edelleen kirjanpitoarvoa kaikkien rahavirtaa 
tuottavien yksilöiden osalta, mikäli:
 – terminaalijakson liikevaihdon kasvu ei olisi  
    enempää kuin 1 prosentti
 – diskonttauskorko nousisi 5 prosenttiyksikköä

Arvonalentumistestausten ja toteutettujen herkkyysana-
lyysien perusteella ei ole tarvetta arvonalentumiskirjauksiin.
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14.  HANKITUT LIIKETOIMINNOT

TILIKAUDEN 2018 HANKINNAT

LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 31.8.2018 Avidly AB:n osakekannan. 
Kauppahinta oli 2 058 tuhatta euroa. Lisäksi myyjät 
ovat oikeutettuja mahdolliseen lisäkauppahintaan. 
Lisäkauppahinnan määrä ei ole tilinpäätöksen laatimishet-
kellä tiedossa. Hallitus on tilinpäätöksen laatimishetkellä 
käytettävissä olevan tiedon perusteella arvioinut, että 
lisäkauppahinnalle asetetut Avidly AB:n nettotulostavoit-
teet eivät toteudu eikä lisäkauppahintaa tämän johdosta 
makseta. Yhtiö vahvistaa mahdollisen lopullisen lisäkauppa-
hinnan arviolta toukokuussa 2019. 

LUOVUTETTU VASTIKE
1 000 EUROA
Käteinen raha 0
Liikkeeseen laskettujen 
osakkeiden käypä arvo  2 058 
Ehdollinen vastike 0
Kokonaishankintameno 2 058

Konserni on kirjannut yhteensä 156 tuhannen euron 
edestä kuluja. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman 
’Liiketoiminnan muut kulut’ -erään. 

HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT HANKINTAHETKELLÄ 
OLIVAT SEURAAVAT:

1 000 EUROA Kirjatut arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 60
Aineettomat hyödykkeet 0
Asiakassopimukset 397
Varasto 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 371
Rahavarat 250
Varat yhteensä 1 083

Laskennalliset verovelat 80
Muut velat 613
Velat yhteensä 693

Nettovarallisuus 390

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
1 000 EUROA
Luovutettu vastike 2 058
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva 
nettovarallisuus 390
Liikearvo 1 668

LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 31.5.2018 Nitroid Oy:n osakekannan. 
Kauppahinta oli 592 tuhatta euroa.

LUOVUTETTU VASTIKE
1 000 EUROA
Käteinen raha 0

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
käypä arvo 592

Ehdollinen vastike 0

Kokonaishankintameno 592

Konserni on kirjannut yhteensä 39 tuhannen euron 
edestä kuluja. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman 
’Liiketoiminnan muut kulut’ -erään.

HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT HANKINTAHETKELLÄ 
OLIVAT SEURAAVAT:

1 000 EUROA Kirjatut arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26
Aineettomat hyödykkeet 5
Asiakassopimukset 60
Varasto 173
Myyntisaamiset ja muut saamiset 271
Rahavarat 229
Varat yhteensä 764

Laskennalliset verovelat 11
Muut velat 402
Velat yhteensä 413

Nettovarallisuus 351

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
1 000 EUROA
Luovutettu vastike 592
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva 
nettovarallisuus 351
Liikearvo 241
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LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 30.10.2018 5 prosenttia  Avidly Media 
Oy:n osakkeista, minkä jälkeen konserni omistaa 95 
prosenttia Avidly Media Oy:stä. Kauppahinta oli 20 tuhatta 
euroa, joka on käsitelty kokonaisuudessaan liikearvona.

TILIKAUDEN 2017 HANKINNAT

LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 1.9.2017 Pakkahuone Oy:n osakekannan. 
Kauppahinta oli 391 tuhatta euroa. Lisäksi myyjä on oikeu-
tettu mahdolliseen lisäkauppahintaan (ehdollinen vastike), 
joka maksetaan käteisellä tai osakkeina maaliskuussa 
2020. 

LUOVUTETTU VASTIKE
1 000 EUROA
Käteinen raha 391
Ehdollinen vastike 80
Kokonaishankintameno 471

Konserni on kirjannut yhteensä 6 tuhannen euron 
edestä kuluja. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman 
’Liiketoiminnan muut kulut’ -erään. 

HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT HANKINTAHETKELLÄ 
OLIVAT SEURAAVAT:

1 000 EUROA Kirjatut arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1
Asiakassopimukset 63
Myyntisaamiset ja muut saamiset 72
Rahavarat 134
Varat yhteensä 270

Laskennalliset verovelat 13
Muut velat 50
Velat yhteensä 63

Nettovarallisuus 207

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
1 000 EUROA
Luovutettu vastike 471
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva 
nettovarallisuus 207
Liikearvo 264

LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 1.4.2017 Serus Media Oy:n markkinointi-
viestinnän liiketoiminnan. Kauppahinta oli 50 tuhatta euroa. 
Lisäksi myyjä oli oikeutettu mahdolliseen lisäkauppahintaan 
(ehdollinen vastike) tammikuussa 2018, jota ei maksettu. 

LUOVUTETTU VASTIKE
1 000 EUROA
Käteinen raha 11
Kokonaishankintameno 11

Konserni on kirjannut yhteensä 1 tuhannen euron 
edestä kuluja. Kulut sisältyvät konsernituloslaskelman 
’Liiketoiminnan muut kulut’ -erään. 

HANKITTUJEN VAROJEN JA VASTATTAVIKSI 
OTETTUJEN VELKOJEN ARVOT HANKINTAHETKELLÄ 
OLIVAT SEURAAVAT:

1 000 EUROA Kirjatut arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10
Asiakassopimukset 10
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2
Rahavarat 0
Varat yhteensä 22

Laskennalliset verovelat 2
Muut velat 51
Velat yhteensä 53

Nettovarallisuus -31

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA
1 000 EUROA
Luovutettu vastike 11
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva 
nettovarallisuus -31
Liikearvo 42
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15.  OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

1 000 EUROA 2018 2017

Alkusaldo 253 253

Lisäykset 43 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 296 253

Nimi
Pääasial linen 

toimiala
Koti-

paikka
Omistus-

osuus
PCKT  
Money Oyj

Maksu korttien 
tarjoaminen

Espoo 27 %

16. LASKENNALLISET  
VEROSAAMISET JA -VELAT

2018

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Tuloutukseen liittyvät erot 114 36 150
Vahvistetut tappiot 534 83 617
Hankitut liiketoimet 38
Yhteensä 648 119 805

Laskennallinen verosaaminen 
31.12.2018 648 119 0 805

2017

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.
Laskennalliset verosaamiset
Tuloutukseen liittyvät erot 63 51 114

Vahvistetut tappiot 362 172 534

Yhteensä 425 223 648

Laskennallinen verosaaminen 
31.12.2017 425 223 0 648

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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2018

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.
Laskennalliset verovelat
Tuloutukseen liittyvät erot 93 34 127
Hankitut liiketoimet 81
Muut erät 63 -21 42
Yhteensä 156 13 0 250

Laskennallinen verovelka 31.12.2018 156 13 0 250

2017

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.
Laskennalliset verovelat
Tuloutukseen liittyvät erot 39 54 93

Muut erät 47 16 63

Yhteensä 86 70 0 156

Laskennallinen verovelka 31.12.2017 86 70 0 156

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMA

1 000 EUROA 2018 2017

Erääntymättömät ja  
alle 30 pv erääntyneet 1 986 1 438

31–60 pv erääntyneet 99 34

61–90 pv erääntyneet 19 0

Yli 90 pv erääntyneet 59 34

Yhteensä 2 163 1 506

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

1 000 EUROA 2018 2017

Muut korottomat saamiset 134 106

Muut menoennakot 238 251

Ennakolaskutus 169 86

Yhteensä 541 443

17. VAIHTO-OMAISUUS

1 000 EUROA 2018 2017

Keskeneräiset työt 1 195 932

Yhteensä 1 195 932

18.  MYYNTISAAMISET JA MUUT 
SAAMISET

1 000 EUROA 2018 2017

Lyhytaikaiset
Lainat ja muut saamiset

Myyntisaamiset 2 163 1 507

Muut saamiset 757 667

     Lainasaamiset 0 0

Tuloverosaamiset

Siirtosaamiset 541 443

Yhteensä 3 461 2 617

Konserni on kirjannut tilikaudella myyntisaamisista 
arvonalentumistappioita 1 tuhatta euroa (2017: 0 tuhatta 
euroa). Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. 
Myyntisaamisten kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa. 
Myyntisaamisiin ja muihin lyhytaikaisiin saamisiin liittyvän 
luottoriskin enimmäismäärä on niiden kirjanpitoarvo. 
Konsernilla ei ole vakuuksia myyntisaamisten tai muiden 
saamisten osalta.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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19. RAHAVARAT

1 000 EUROA 2018 2017

Käteinen raha ja pankkitilit 3 025 1 449

Rahavarat taseessa 3 025 1 449

20. OMA PÄÄOMA

OSAKEPÄÄOMA

Osakepääomaan merkitään osakeantien yhteydessä saatu 
osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin merkintähintaa ei 
osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjattavaksi sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon. Avidly Oyj:llä on yksi 
osakelaji. Osakkeita oli tilikauden lopussa 2 258 772 kappa-
letta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritetty enimmäisosake-
määrää. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet 
kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Seuraavassa on esitetty 
muutokset osakkeiden lukumäärissä ja vastaavat muutokset 
omassa pääomassa.

1 000 EUROA

Osakkeiden 
lukumäärä 

(tuhatta 
kappaletta) Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Omat osakkeet

1.1.2017 1 397 322 3 092 25
Omien osakkeiden luovuttaminen 132 -25
Omien osakkeiden hankinta -62 10
31.12.2017 1 397 322 3 162 10
Osakeanti 862 5 248
Omien osakkeiden luovuttaminen 104 -15
Omien osakkeiden hankinta -176 24
31.12.2018 2 259 322 8 338 19

Konsernin hallussa oli tilikauden lopussa omia osakkeita  
19 212 kpl (2017: 10 154 kpl).

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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SIJOITETUN VAPAAN OMAN  
PÄÄOMAN RAHASTO

Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää 
muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden 
merkintähinnan siltä osin kuin sitä ei nimenomaisen 
päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. 

OSINGOT

Vuonna 2018 osinkoa jaettiin yhteensä 0,16 euroa osak-
keelta, yhteensä 222 tuhatta euroa (2017: 0,08 euroa 
osakkeelta, yhteensä 110 tuhatta euroa). Tilikauden päätty-
mispäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 
0,08 euroa ulkona olevalta osakkeelta.

21.  OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Tilikauden aikana konsernilla ei ole ollut osakeperusteisia 
kannustinjärjestelyjä.

22. RAHOITUSVELAT

KIRJANPITOARVO
1 000 EUROA 2018 2017

Pitkäaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon arvostetut 
rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 502 991

Rahoitusleasingvelka 242 244

Ehdolliset kauppahintavelat 80 207

Shekkitililimiitti 415 493

Saneerausvelka 583 1 137

Yhteensä 1 822 3 072

Lyhytaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon arvostetut 
rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 260 0

Saneerausvelat 553 320

Factoring 1 344 1 022

Rahoitusleasingvelka 381 199

Yhteensä 2 538 1 541

Jaksotettuun hankinta menoon 
arvostetut rahoitusvelat yht. 4 360 4 613

Rahoituslaitoslainojen kirjanpitoarvo on laskettu käyttämällä 
efektiivisen koron menetelmää ja käypä arvo on määritelty 
diskontatun kassavirran menetelmällä, jossa diskonttaus-
korkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi vastaavaa 
lainaa ulkopuolelta tilikauden päättymispäivänä. Kaikki 
rahalaitoslainat ovat euromääräisiä.  

23. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

1 000 EUROA 2018 2017

Lyhytaikaiset
Ostovelat 701 477

Saadut ennakot 211 114

Muut lyhytaikaiset velat 2 039 1 645

Tuloverovelat 0 32

Siirtovelat 2 542 2 257

Yhteensä 5 493 4 525

Ostovelkojen ja muiden lyhytaikaisten velkojen käypä arvo 
vastaa niiden kirjanpitoarvoa. Saadut ennakot sisältää 
keskeneräisistä töistä laskutetut määrät. 

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT
1 000 EUROA 2018 2017

Factoring luotto 1 344 1 022

Lomapalkkamenot 909 850

Muut siirtovelat 289 417

Yhteensä 2 542 2 289

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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24. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille 
rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena 
on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset 
vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit 
ovat valuuttariski, korkoriski, maksuvalmiusriski ja luottoriski. 
Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy 
hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin 
talousosasto. Konsernin talousosasto tunnistaa ja arvioi riskit 
ja hankkii tarvittaessa instrumentit riskeiltä suojautumiseen. 

VALUUTTARISKI

Konsernin  valuuttariski muodostuu pääosin ulkomaan 
toimintojen valuuttamääräisiin transaktioihin kohdistu-
vasta valuuttariskistä. Yhteisö ei ole suojannut tätä riskiä. 
Pitkäaikainen rahoitus on järjestetty euromääräisenä, joten 
näihin eriin ei liity valuuttariskiä. Yhteisö ei ole suojannut 
valuutassa tehtyihin oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin 
liittyvää valuuttariskiä. Konserni on arvioinut että edellämai-
nittuihin valuuttoihin liittyvät kurssiriskit ovat tilinpäätöshet-
kellä vähäisiä. 

KORKORISKI

Korkotason vaihtelut vaikuttavat konsernin korkokuluihin ja 
-tuottoihin. Konsernin korkoriskin hallinnan tavoitteena on 
vähentää korkotason muutosten aiheuttamaa epävarmuutta 
konsernin tulokseen.

KORKORISKIN HERKKYYSANALYYSI

1 000 EUROA 2018 2017

Vaihtuvakorkoiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta 1 385 1 434

Markkinakorkojen 1 % 
muutoksen vaikutus tulokseen 
verojen jälkeen

Muutos + 1 % 14 14

Muutos -1 % -14 -14

MAKSUVALMIUSRISKI

Maksuvalmiusriski tarkoittaa yrityksen riskiä joutua 
maksukyvyttömäksi likvidien varojen riittämättömyyden 
tai rahoituksen hankkimisvaikeuksien seurauksena. 
Maksuvalmiusriskiä vähentääkseeni konsernilla on sen 
käsityksen mukaan riittävästi likvidejä varoja.

Konsernin lainojen vakuutena on konserniyhtiöiden 
osakkeet ja yrityskiinnitykset. 

Avidly Oyj:n tytäryhtiölle Avidly Marketing Oy:lle vahvis-
tettiin 9.7.2014 yrityssaneerauslain mukainen saneeraus-
ohjelma. Avidly Marketing Oy on toteuttanut vahvistettua 
saneerausohjelmaa suunnitelman mukaisesti. Mikäli 
Avidly Marketing Oy:n liiketoiminta ei kehity vahvistetun 
saneerausohjelman edellyttämällä tavalla, voi sillä olla 
negatiivinen vaikutus Avidlyn taloudelliseen asemaan ja 
maksuvalmiuteen. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT (SISÄLTÄEN RAHOITUSKULUT)

1 000 EUROA Tasearvo 2019 2020 2021+ Yhteensä
2018
Lainat rahoituslaitoksilta 762 265 510 775
Rahoitusleasingvelka 623 390 180 70 640
Factoring 1 344 1 365 1 365
Shekkitililimiitti 415 420 420
Saneerausvelka 1 136 558 590 1 148
Ostovelat 701 701 701
Yhteensä 4 981 3 279 1 280 490 5 049

RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT (SISÄLTÄEN RAHOITUSKULUT)

1 000 EUROA Tasearvo 2018 2019 2020+ Yhteensä
2017
Lainat rahoituslaitoksilta 991 290 280 511 1 081

Rahoitusleasingvelka 443 207 150 101 458

Factoring 1 022 1 060 1 060

Shekkitililimiitti 493 543 543

Saneerausvelka 1 457 328 573 573 1 474

Ostovelat 477 477 477

Yhteensä 4 883 2 362 1 003 1 728 5 093

Lainoihin rahoituslaitoksilta rahoitussopimukseen sisältyy normaaleja kovenanttiehtoja omavaraisuudesta.

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI

Konsernin luottoriski muodostuu myyntisaamisista ja ennak-
komaksuista. Konsernin pääasialliset maksuehdot ovat 14 pv 
netto. Myyntisaamisiin ei liity merkittävää luottoriskiä, koska 
saatavakannat koostuvat suuresta määrästä pieniä saatavia. 
Tilikauden aikana on kirjattu luottotappioita 1 tuhatta euroa 
(2017: 0 tuhatta euroa). Myyntisaamisten ikäanalyysi on 
esitetty liitetiedossa 16 ’Myyntisaamiset ja muut saamiset’.
Ostotoiminnan ennakkomaksuihin liittyvää vastapuoliriskiä 
minimoidakseen konserni pyrkii toimimaan pitkäaikaisesti 
tunnettujen tavarantoimittajien kanssa. 

PÄÄOMARAKENTEEN HALLINTA 

Pääoman hallinnan tavoitteena on tehokas pääomarakenne, 
joka varmistaa liiketoiminnan normaalit toimintaedelly-
tykset ja kasvattaa omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. 
Pääomarakenteen säilyttämiseksi tai muuttamiseksi 
konserni voi mm. muuttaa osakkeenomistajille maksettavien 
osinkojen määrää tai muuttaa investointien määrää tai ajoi-
tusta. Pääomana hallinnoidaan konsernitaseen osoittamaa 
omaa pääomaa. 

Avidly Marketing Oy:n saneerausohjelmassa on määri-
telty kyseisen yhtiön tulokseen sidottuja ehtoja, jotka 
toteutuessaan vaikuttavat konsernin pääomarakenteeseen.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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25. MUUT VUOKRASOPIMUKSET

SITOVIEN LIIKETILOJEN VUOKRASOPIMUSTEN 
PERUSTEELLA MAKSETTAVAT MINIMIVUOKRAT

1 000 EUROA 2018 2017

Yhden vuoden kuluessa 1 080 429

Yli vuoden ja enintään viiden 
vuoden kuluessa 4 320 0

Yli viiden vuoden kuluttua 0 0

Yhteensä 5 400 429

LEASINGSOPIMUSTEN MAKSUT

1 000 EUROA 2018 2017

Yhden vuoden kuluessa 381 199

Yli vuoden ja enintään viiden 
vuoden kuluessa 232 244

Yhteensä 613 443

26. VASTUUSITOUMUKSET

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

1 000 EUROA 2018 2017

Yrityskiinnitykset 2 100 2 100

Pantatut osakkeet 
kirjanpitoarvoltaan 0 226

Pantatut pankkitilit 0 0

Yhteensä 2 100 2 326

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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27. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys ja tytäryritykset. Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:

Yritys Kotimaa

 Konsernin 
omistusosuus 

%

Konsernin 
osuus ääni-

vallasta %

Emoyhtiön 
omistusosuus 

%

Emoyhtiön 
osuus ääni-

vallasta %
Avidly Oyj Suomi
Avidly Marketing Oy Suomi 100 100 100 100
Avidly Media Oy Suomi 95 95 95 95
Avidly Nitroid Oy Suomi 100 100 100 100
Avidly Nitroid xD Oy Suomi 100 100 0 0
Avidly Nitroid 360 Oy Suomi 100 100 0 0
Avidly AB Ruotsi 100 100 100 100
Avidly Sweden AB Ruotsi 100 100 0 0
Avidly Norway AS Norja 100 100 0 0
Avidly Denmark APS Tanska 100 100 0 0
Bee Consulting Oy Suomi 64 64 64 64
Sugar Helsinki Oy Suomi 100 100 100 100

Lähipiiriin luetaan lisäksi tahot, jotka kykenevät käyttämään Avidly Oyj:öön nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa 
sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa, kuten suurimmat osakkeenomistajat, hallituksen jäsenet, toimitus-
johtaja, heidän perheenjäsenensä ja heidän johtamat yritykset sekä muut IAS 24 -standardin mukaisesti lähipiiriin kuuluviksi 
määritellyt tahot. Konsernin saatavat lähipiiriltä ovat yhteensä 135 tuhatta euroa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET, PALKAT JA PALKKIOT
1 000 EUROA 2018 2017

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sekä palkkiot
Toimitusjohtaja 220 162

Muut johtoryhmän jäsenet 497 508

Jari Tuovinen (hallituksen puheenjohtaja) 18 30

Ville Skogberg (hallituksen jäsen) 9 11

Juha Impola (hallituksen jäsen) 0 11

Marko Häkkinen (hallituksen jäsen) 9 11

Juha Mikkola (hallituksen jäsen) 0 -

Elina Yrjölä-Suhonen (hallituksen jäsen) 0 11

Lasse Järvinen (hallituksen jäsen) 9 11

Ingunn Bjøru (hallituksen jäsen) 4 -

Ayed Mosa Alshamrani (hallituksen jäsen) 4 -

Yhteensä 770 755

28.  RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen 1.1.2019 toimitusjohtajana aloitti Jyrki Vaittinen. Yhtiö tiedotti tilikauden päättymisen jälkeen 
keskipitkän aikavälin tavoitteet.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS
EUROA 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

LIIKEVAIHTO 4 870 203,39 1 961 752,00

Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 6 089,00

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut -632 307,09 -16 377,22

Materiaalit ja palvelut yhteensä -632 307,09 -16 377,22

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -2 144 929,73 -701 989,55

Henkilösivukulut

Eläkekulut -403 167,88 -115 557,81

Muut henkilösivukulut -43 597,91 -12 185,97

Henkilöstökulut yhteensä -2 591 695,52 -829 733,33

Poistot -67 119,44 -21,11

Liiketoiminnan muut kulut -1 216 388,26 -998 428,73

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 362 693,08 123 280,61

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0,00 112 676,01

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 4 229,26 570,00

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -278 435,60 -119 341,92

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 88 486,74 117 184,70

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 88 486,74 117 184,70

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

Emoyhtiön 
tilinpäätös
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EMOYHTIÖN TASE, FAS

EUROA 31.12.2018 31.12.2017

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo  730 040,82    -     

Muut aineettomat hyödykkeet  97 912,96    -     

Aineettomat hyöldykkeet yhteensä  827 953,78    -     

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto  58 023,26    660,35   

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  58 023,26    660,35   

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä  7 476 384,62    5 838 779,12   

Sijoitukset yhteensä  7 476 384,62    5 839 439,47   

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  8 362 361,66    5 839 439,47   

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Keskeneräiset  tuotteet  202 347,59    -     

Vaihto-omaisuus yhteensä  202 347,59    -     

Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä  30 784,19    61 568,39   

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä  30 784,19    61 568,39   

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset  629 531,47    1 140,80   

Saamiset saman konsernin yrityksiltä  1 756 561,28    1 531 273,56   

Lainasaamiset  193 075,56    142 567,75   

Muut saamiset  23 743,97    -     

Siirtosaamiset  103 565,88    46 435,10   

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  2 706 478,16    1 721 417,21   

Rahat ja pankkisaamiset  2 348 641,84    200 282,50   

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  5 288 251,78    1 983 268,10   

VASTAAVAA YHTEENSÄ  13 650 613,44    7 822 707,57   

EMOYHTIÖN TASE
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EMOYHTIÖN TASE, FAS

EUROA 31.12.2018 31.12.2017

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma  322 400,00    322 400,00   

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)  8 530 344,38    3 160 552,43   

Edellisten tilikausien voitto (tappio)  139 284,42    243 678,76   

Tilikauden voitto (tappio)  88 486,74    117 184,70   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  9 080 515,54    3 843 815,89   

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta  914 664,58    1 482 933,69   

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  914 664,58    1 482 933,69   

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta  250 000,00    -     

Ostovelat  275 948,06    114 393,52   

Velat saman konsernin yrityksille  1 970 898,20    2 028 724,73   

Muut velat  741 112,96    261 326,38   

Siirtovelat  417 474,10    91 513,36   

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  3 655 433,32    2 495 957,99   

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  4 570 097,90    3 978 891,68   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  13 650 613,44    7 822 707,57   

EMOYHTIÖN TASE
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen 
tilinpäätösasetuksen pienyritystä koskevia arvostamisen ja 
jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.
Konsernin muodostavat emoyhtiö Avidly Oyj,  
Avidly Marketing Oy, Avidly Media Oy, Avidly Nitroid Oy,  
Avidly Nitroid xD Oy, Avidly Nitroid 360 Oy, Avidly AB,  
Avidly Sweden AB, Avidly Denmark APS, Avidly Norway AS, 
Sugar Helsinki Oy sekä Bee Consulting Oy.

ANNETUT VAKUUDET JA TASEEN ULKOPUOLISET 
SITOUMUKSET JA JÄRJESTELYT SEKÄ 
ELÄKEVASTUUT MUUT ANNETUT VAKUUDET

Lainan määrä, jonka vakuutena 
yrityskiinnitykset ja osakepantti 1 164 664,58
Pantatut myyntisaatavat 352 408,92
Annetut takaukset tytäryhtiöiden puolesta 1 775 000,00

TIEDOT OLENNAISTEN TASEEN ULKOPUOLISTEN 
JÄRJESTELYJEN LUONTEESTA JA LIIKE-
TOIMINNALLISESTA TARKOITUKSESTA SEKÄ 
TALOUDELLISTEN SITOUMUSTEN YHTEISMÄÄRÄ

• Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoimin-
nallinen tarkoitus

• Edellä esitettyyn taseen ulkopuolisten vastuiden  
yhteismäärään sisältyy

 – määräaikaisen vuokrasopimuksen jäljellä oleva  
  vuokravastuu vuokrakaudelle  
 – jälleenmyyjän puolesta annettu takaus 
 – leasingvuokran avoin vuokravastuu vuokrakaudelle  
  sekä jäännösarvovastuu, Avidly Oyj:llä on 
  velvollisuus lunastaa hyödyke vuokrakauden  
  jälkeen

TASEEN ULKOPUOLISTEN TALOUDELLISTEN 
SITOUMUSTEN YHTEISMÄÄRÄ 

Sitoumukset yhteensä 3 244 327,54
Vuokravastuu  2 379 011,00
Leasingvastuut 865 316,54

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Emoyhtiön  
tilinpäätöksen  
liitetiedot
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HENKILÖSTÖ 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana  
oli 39.

OMIEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN  
HANKINNAT JA LUOVUTUKSET

Tilikauden aikana tehtyjen hankintojen perusteet 
• Yhtiö on tilikaudella hankkinut omia osakkeitaan 

27 846 kappaletta ja luovuttanut omia osakkeitaan 
18 788 kappaletta.

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

KAIKKIEN YHTIÖN HANKKIMIEN JA SEN HALLUSSA 
OLEVIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 19 212 kpl.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Osakepääoma 322 400,00
SVOP tilikauden alussa 3 160 552,43
Omien osakkeiden luovutukset 103 500,00
Omien osakkeiden hankinta -176 231,73
Osakeannit 5 442 523,68
SVOP tilikauden lopussa 8 530 344,38
Voittovarat tilikauden alussa 360 863,46
Osingonjako -221 579,04
Tilikauden voitto 88 486,74
Voittovarat yhteensä 227 771,16
Oma pääoma yhteensä 9 080 515,54

TOIMINTAKERTOMUSTA VASTAAVAT TIEDOT

Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,08 euroa 
ulkona olevalle osakeelle. 
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Tilinpäätöksen 
allekirjoitus
Aarhus 6.3.2019

Jari Tuovinen
Hallituksen puheenjohtaja

Ingunn Bjøru
Hallituksen jäsen

Ville Skogberg
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Tampere 6.3.2019

 
 

Jari Paloniemi
KHT-tilintarkastaja

Marko Häkkinen
Hallituksen jäsen

Lasse Järvinen
Hallituksen jäsen

Jyrki Vaittinen
Toimitusjohtaja

Ayed Mosa Alshamrani
Hallituksen jäsen 

Juha Mikkola
Hallituksen jäsen

ALLEKIRJOITUKSET
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Tilintarkastus-
kertomus 
Avidly Oyj:n yhtiökokoukselle

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS  

LAUSUNTO 

Olen tilintarkastanut Avidly Oyj:n (y-tunnus 2018481-2) tilin-
päätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää 
konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, 
laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman 
ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, 
tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonani esitän, että konsernitilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta 
sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyt-
töön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT  

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkas-

tustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa. 

Olen riippumaton emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä 
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja 
olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 
velvollisuuteni.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA 
TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimi-
sesta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös 
täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja 
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka 
ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olen-
naista virheellisyyttä.  

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

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET 
TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA 

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa 
tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen 
varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, 
että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, 
ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan talou-
dellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 
perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän amma-
tillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 
• tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä 

johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytök-
sestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, 
on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva 
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärin-
käytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, 
tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheel-
listen tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan 
sivuuttamista.

• muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnit-

telemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-
kastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että 
pystyisin antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin 
sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta.

• teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin 
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkit-
tävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olen-
naista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, 
mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuu 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä 
hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapah-
tumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei 
emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

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

• hankin tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai 
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta 
pystyäkseni antamaan lausunnon konsernitilinpäätök-
sestä. Vastaan konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, 
valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaan tilintarkastus-
lausunnosta yksin.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintar-
kastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien 
mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, 
jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. 

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosiker-
tomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen 
ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen.  Olen saanut 
toimintakertomuksen käyttööni ennen tämän tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivää, ja odotan saavani vuosikerto-
muksen käyttööni kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntoni ei kata muuta 
informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea edellä yksilöity muu infor-
maatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 
tehdessäni arvioida, onko muu informaatio olennaisesti 
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastuksessa hankkimani 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olen-

naisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvolli-
suutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu 
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintaker-
tomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellet-
tavien säännösten mukaisesti. 

Jos teen toimintakertomukseen sisältyvään informaa-
tioon kohdistamani työn perusteella johtopäätöksen, että 
kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheel-
lisyys, minun on raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Tampere 6.3.2019

Jari Paloniemi
KHT-tilintarkastaja

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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Hallinto ja 
hallinta- 
periaatteet

HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET

Avidly Oyj:n hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan 
Suomen lakeja, Avidly Oyj:n (’Yhtiö’) yhtiöjärjestystä ja 
Helsingin pörssin ylläpitämän Nasdaq First North -markkina-
paikan sääntöjä.

WWW-SIVUT

Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön internet-
sivuilla. Myös yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä 
osavuosi katsaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Varsinainen 
yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistajat 
käyttävät yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön 
asioissa. Yhtiökokous käsittelee osakeyhtiölain ja yhtiöjärjes-
tyksen määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistamisen, 
osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen muutta-
misen. Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat 
ja päättää heille maksettavista palkkioista. Ylimääräinen 
yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on 
oikeus saada yhtiökokoukselle tämän lain nojalla kuuluva 
asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä 
kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet- 
sivuilla noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä 

kokouskutsusta. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun 
myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa 
osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle 
viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei 
saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen päivää ennen 
yhtiökokousta. Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta anne-
taan kokouskutsussa.

HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta 
yhdeksään jäsentä. Jäsenen toimikausi alkaa yhtiöko-
kouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut 
määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsää-
dännön pohjalta.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asian-
mukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki 
merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus 
nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä vahvistaa 
johtoryhmän nimityksen toimitusjohtajan esityksen mukai-
sesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein 
kuin yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösval-
tainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. 
Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin tarvittaessa äänes-
tämällä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni 
ratkaisee. Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan ollessa 
poissa äänestyksestä ratkaistaan päätös arvalla. 



49

Avidly Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 
13.12.2018 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 
seitsemän. Avidly Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on Jari 
Tuovinen.

TOIMITUSJOHTAJA

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa 
hallintoa osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii 
yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon 
luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja osallistuu 
hallituksen kokouksiin esittelijänä ja toimii johtoryhmän 
puheenjohtajana.

Avidly Oyj:n toimitusjohtajana tilikaudella 2018 oli 
Tuomas Airisto. Yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2019 alkaen 
toimii Jyrki Vaittinen.

JOHTORYHMÄ

Avidly Oyj:n johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on 
avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johta-
misessa. Johtoryhmän tehtävät käsittävät muun muassa 
konsernin strategisen suunnittelun sekä talouden, myynnin 
ja merkittävien liiketoiminnan päätösten tekemisen sekä 
konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. 
Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran neljänneksessä. 
Lisäksi johtoryhmä järjestää ylimääräisiä kokouksia, joissa 
käsitellään strategista suunnittelua.

Konsernin johtoryhmässä on nykyisin viisi jäsentä, 
toimitusjohtaja mukaan luettuna.

PALKITSEMINEN

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosit-
tain ja hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut 
edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää 
yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita 
ainoastaan hallituksen jäsenyyden perusteella poislukien 
hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu operatiivisesti 
Yhtiön tekemiin yritysjärjestelyihin. Yhtiön yhtiökokous 
5.4.2018 päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio 
on 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun 
jäsenen palkkio on 1.000 euroa kuukaudessa ja että halli-

tuksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustus-
säännön mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta.

VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, 
että yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta ja 
tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja 
toimintaperiaatteita noudatetaan. Ylin vastuu kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle, ja 
toimitusjohtaja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhal-
linnan järjestämisestä käytännössä. Yhtiön taloudellista 
tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja tiedot 
julkistetaan tilinpäätöksessä sekä osavuosikatsauksessa.

SISÄPIIRI

Avidly Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, 
jota on täydennetty yhtiön sisäisillä sisäpiiriohjeilla.

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintar-
kastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilin-
tarkastajan, jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen 
yhteydessä tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, 
että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tulok-
sesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla 
osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, 
miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu. 

 Tilintarkastaja käy yleensä läpi yhtiön hallinnon, kirjan-
pidon, palkkahallinnon ja muut tarvittavat tarkastuskohteet 
3–4 kertaa vuodessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa 5.4.2018 KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkas-
tajaksi KHT Veikko Terho.

OSAKETIETO

Yhtiön osakkeet ovat olleen kaupankäynnin kohteena 
Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North 
-markkina paikalla 3.12.2007 alkaen.

HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET
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Hallitus

Jari Tuovinen
s. 1968
Hallituksen puheenjohtaja
(2012–)

Keskeinen työkokemus
Vision Fund I Ky, toimitus-
johtaja (2017–) 
Visionplus Management 
Oy, partneri/toimitusjohtaja 
(2012–)
Zeeland Oyj, toimitusjohtaja 
(2007–2011) 
Privanet Capital Oyj, 
toimitus johtaja, hallituksen 
jäsen (2003–2009) 
Finance Group International 
Finland Oyj, toimitusjohtaja 
(2001–2004) 
Innofactor Oyj (ent. TJ Group 
Oyj), toimialajohtaja 
(1999–2001) 
Tietovalta Oy, perustaja, 
johtaja (1988–1999)

Omistus yhtiössä
Suoraan 3 000 osaketta ja 
178 910 osaketta 100 %:sti 
omistetun Gobelet Oy:n 
kautta. 

Ayed Mosa Alshamrani
s. 1959
Hallituksen jäsen
(2018–)

Keskeinen työkokemus
Adwa Al Shehaab Company 
(ASC), hallituksen puheen-
johtaja, perustaja, (2003–)
Interkey Group, varapuheen-
johtaja (2003–)
SALECO, hallituksen 
puheenjohtaja (2008–2011)
STC, Vice President, 
markkinointi ja myynti 
(2001–2003)
STC, johtaja, Commercial 
Services Department 
(1998–2001)
Ministry of Post, Telephone 
& Telegraph, Royal 
Telecom Department, 
Director Technical Affairs 
(1996–1998)
Ministry of Post, Telephone 
& Telegraph, Royal Telecom 
Department, Assistant 
Director Technical Affairs 
(1987–1996)
Ministry of Information, 
Senior Broadcasting 
Engineer (1983–1987)
Ministry of Information, 
Transmission Engineer 
(1981–1983)

Omistus yhtiössä
203 006 osaketta vaikutus-
valtayhteisö Stockholm 
Holding Co W.L.L.:n  
(hallintarekisterissä) kautta.

Ingunn Bjøru
s. 1989
Hallituksen jäsen
(2018–)

Keskeinen työkokemus
Avidly Oyj, kansainvälisten 
toimintojen operatiivinen 
johtaja (2019–)
Avidly Oyj, Norjan 
maajohtaja ja Inbound-
liiketoiminnan operatiivinen 
johtaja (2017–)
tobecontinuedcontent, 
konsultti, (2015–2017)
Inbound Group AS, toimitus-
johtaja (2017–2017)
Inbound Group AS,  
markkinointijohtaja 
(2016–2017)
Idium AS, digitaalisen 
markkinoinnin konsultti 
(2015–2016)
Findexa Forlag AS, projekti-
päällikkö (2013–2015)

Omistus yhtiössä
5 950 osaketta 100 %:sti 
omistetun Amrap Holding 
AS:n (hallintarekisterissä) 
kautta. 

Marko Häkkinen
s. 1966
Hallituksen jäsen
(2014–)

Keskeinen työkokemus
Minodel Oy, toimitusjohtaja 
(2004–)
Riserva-konserni, toimitus-
johtaja (1996–2014)
HSG-Logistics Oy, toimitus-
johtaja (2009–2011) 
Proffice Finland Oy, COO 
(2006–2007) 
HSG-Henkilöstöpalvelut 
Oy, toimitusjohtaja 
(2001–2006);
Rakennuttajakonsultti 
(1996–2000) 
Rakennusurakoitsija 
(1988–1995)

Omistus yhtiössä
Suoraan 1 232 osaketta ja  
22 065 osaketta 100%:sti 
omistetun Minodel Oy:n 
kautta.

HALLITUS
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Lasse Järvinen
s. 1981
Hallituksen jäsen
(2016–)

Keskeinen työkokemus
Bonusway Oy, Co-Founder, 
CFO (2014–)
Bonusway Oy, CEO 
(2011–2014)
Accountor Oy, analyytikko 
(2005–2009)
PricewaterhouseCoopers Oy, 
Associate (2005)

Omistus yhtiössä
19 297 osaketta

HALLITUS

Juha Mikkola
s. 1961
Hallituksen jäsen
(2018–)

Keskeinen työkokemus
CapMan Growth Equity, 
Managing Partner ja johto-
ryhmän jäsen (2017–)
Norvestia Industries Oy, 
toimitusjohtaja ja sijoitusjoh-
taja (2011–2017)
Eqvitec, Partneri 
(1998–2010)
Aboa Venture Oy, toimitus-
johtaja (1993–1998)

Omistus yhtiössä
- 

Ville Skogberg
s. 1980
Hallituksen jäsen
(2009–)

Keskeinen työkokemus
Nebula Oy, strategiajohtaja 
(2014–2015) ja
toimitusjohtaja 
(2002–2014)

Omistus yhtiössä
121 594 osaketta

Salla Tuominen
s. 1976
Hallituksen sihteeri
(2012–)

Keskeinen työkokemus
Senior Counsel, 
Asianajotoimisto DLA Piper 
Finland Oy (2017–)
Counsel, Asianajotoimisto 
Bird & Bird Oy (2008–2017)
Asianajotoimisto White & 
Case Oy (2006–2008)
OMX Exchanges Group 
(2004–2006) 
Helsingin käräjäoikeus 
(tuomioistuinharjoittelu) 
(2003–2004) 
Hex Oyj (2000–2003)

Omistus yhtiössä
- 
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Jyrki Vaittinen
s. 1977, KTM
Toimitusjohtaja
Avidlyssa vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus
Avidly, COO
Kuusamon Juusto, toimitusjohtaja
Mandatum Life, Customer Marketing 
Director, Finland & Baltics 
Danone, McDonalds, Fazer: 
markkinoinnin tehtäviä

Omistus yhtiössä
–

Ismo Nikkola
s. 1970, KTM
Varatoimitusjohtaja
Avidlyssa vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus
The Family Inc. Advertising Network 
Oy, toimitusjohtaja
Zeeland Oyj, Vice President, 
advertising business
Strategismo Oy, toimitusjohtaja 
Fazer Bakeries Finland, 
markkinointijohtaja;
SEK&Grey, ryhmänjohtaja

Omistus yhtiössä
Osakkeita 58 918 kpl

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä

Mikko Marttinen
s. 1976, BBA
Talousjohtaja
Avidlyssa vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus
Manpower Group Oy, talouspäällikkö
Elan It Resource Oy, talouspäällikkö
TBWA, controller

Omistus yhtiössä
Osakkeita 10 000 kpl

Ingunn Bjøru
s. 1989, BA hons
Kansainvälisten toimintojen
operatiivinen johtaja
Avidlyssa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus
Avidly Oyj, kansainvälisten toimintojen 
operatiivinen johtaja
Avidly Oyj, Norjan maajohtaja ja 
Inbound-liiketoiminnan operatiivinen 
johtaja
tobecontinuedcontent, konsultti
Inbound Group AS, toimitusjohtaja
Inbound Group AS,  markkinointi johtaja
Idium AS, digitaalisen markkinoinnin 
konsultti
Findexa Forlag AS, projektipäällikkö

Omistus yhtiössä
5 950 osaketta 100 %:sti omistetun 
Amrap Holding AS:n kautta. 

Teea Björklund
s. 1976, KTM
COO
Avidlyssa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus
Avidly, VP Strategy & Creative
Avidly, Head of B2C,
Client Service Director
Valio Oy, kategoriapäällikkö, 
markkinointijohtaja

Omistus yhtiössä
Osakkeita 2 438 kpl

Johtoryhmä 1.1.2019 alkaen.
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SIJOITTAJATIETOA

Avidly on vahvasti tulevaisuuteen suuntaava markkinoinnin 
palvelutoimisto, jonka missio on viedä asiakkaitaan 
eteenpäin. Toimimme modernin markkinoinnin ja myynnin 
rajapinnassa ja autamme markkinoinnin muuttuvassa 
kentässä navigoivia asiakkaitamme kohti kasvua. Luomme 
asiakkaillemme arvoa yhdistämällä luovan brändinraken-
nuksen kumppanuuteen, joka rakentaa muutosta, edistystä 
ja kasvua. Joka päivä, päivä päivältä.

Avidlyn tavoitteena on vahva kasvu: haluamme saavuttaa 
100 miljoonan euron liikevaihdon vuoteen 2024 mennessä. 
Kasvustrategiamme rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle: 
haluamme kasvattaa huomattavasti HubSpot-teknologiaan 
perustuvia palveluitaan sekä orgaanisesti että yritysostoin 
sekä jatkaa Suomessa orgaanista kasvua täyden palvelun 
markkinointitoimistona. 

Moderni 
markkinoinnin 
palvelutoimisto 
kasvu-uralla

Avidlyn osake on listattuna Nasdaq Helsingin ylläpitämällä 
Nasdaq First North -markkinapaikalla kaupankäyntitun-
nuksella AVIDLY. Osakeanalyytikkoyhtiö Inderes Oy seuraa 
yhtiötä.

Lisätietoja Avidlysta sijoituskohteena saat yhtiön sijoittaja-
sivuilta investors.avidlyagency.com ja tarvittaessa otta-
malla yhteyttä Avidly Oyj:n toimitusjohtaja Jyrki Vaittiseen 
(p. 040 703 1662). Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana 
toimii Oaklins Merasco Oy (p. 09 6129 670).

Avidly Oyj julkaisee vuodelta 2019 yhden osavuosi-
katsauksen puolivuotiskaudelta 1–6/2019.

http://investors.avidlyagency.com
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AVIDLY OYJ:N 30 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2018
OSAKKEENOMISTAJA Määrä Osuus

1. CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY  410 000 18,2 %

2. EUROCLEAR BANK SA/NV (Hallintarekisteri)  206 082 9,1 %

3. GOBELET OY *  178 910 7,9 %

4. SKOGBERG VILLE   121 594 5,4 %

5. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI (Hallintarekisteri)  85 664 3,8 %

6. COCO INVEST OY  76 120 3,4 %

7. IMPOLA JUHA   66 300 2,9 %

8. NORDNET BANK AB (Hallintarekisteri)  63 042 2,8 %

9. NORDEA BANK ABP (Hallintarekisteri)  62 882 2,8 %

10. NIKKOLA ISMO  58 918 2,6 %

11. VIENTO OY  36 599 1,6 %

12. BJÖRKLUND AKI   35 122 1,6 %

13. AIRISTO TUOMAS 30 813 1,4 %

14. FOCULUS OY  23 000 1,0 %

15. SCHENGEN ADVISORS OY  22 397 1,0 %

16. MINODEL OY **  22 065 1,0 %

17. MEDIADRIVE OY  18 715 0,8 %

18. ETELÄ-POHJANMAAN TURVE OY  18 000 0,8 %

19. JÄRVINEN LASSE   17 298 0,8 %

20. RAUTIO SANNA   16 405 0,7 %

21. UTRIAINEN ARI  15 744 0,7 %

22. KARKKOLAINEN VILLE  14 630 0,6 %

23. HUTTUNEN MARIA  14 140 0,6 %

24. STENIUS NETTA 13 630 0,6 %

25. ARJATSALO RAULI  12 079 0,5 %

26. UTRIAINEN MINNA   11 163 0,5 %

27. RÄSÄNEN HEIMO  11 000 0,5 %

28. SAMMUTIN JA AKKU OY  11 000 0,5 %

29. MARTTINEN MIKKO  10 000 0,4 %

30. SCHENGEN INVESTMENT OY  9 788 0,4 %

SIJOITTAJATIETOA

* Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.   ** Minodel Oy on 100 % Marko Häkkisen omistama yhtiö.
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä on 19 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,9 %.
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SIJOITTAJATIETOA

AVIDLY OYJ:N OSAKKEENOMISTAJARYHMÄT 31.12.2018

Ryhmä Osakemäärä Osuus, %  Omistajien määrä Osuus, %

Kotitaloudet 927 974 41,10 % 875 93,70 %

Kotimaiset yritykset 904 642 40,10 % 48 5,10 %

Pankit ja vakuutuslaitokset 152 695 6,80 % 7 0,70 %

Ulkomaiset omistajat 273 461 12,10 % 4 0,40 %

Yhteensä 2 258 772 100,00 % 934 100,00 %

SIJOITTAJAKALENTERI

Tapahtuma Aika Paikka

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna alkaa 5.2.2019

Tilinpäätöstiedote 2018 7.3.2019

Varsinainen yhtiökokous (arviolta) 1.4.2019 Helsinki, Konepajankuja 1

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna alkaa 23.7.2019

Puolivuosikatsaus 1–6/2019 22.8.2019
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