
Vuosi 2018

TOIMITUSJOHTAJA JYRKI VAITTINEN
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Vuosi 2018 oli kasvun vuosi.
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Avidly kasvoi 
orgaanisesti ja 
yritysostoin.

ORGAANINEN 
KASVU OLI 

10
%

YRITYSOSTOT 
TOIVAT KASVUA

16
%

JATKUVAT 
PALVELUT 

42
%

LIIKEVOITTO OLI 

5,3
% 

LIIKEVAIHDOSTA

MYYNTI-
KATTEEN 

KASVU  

18,7
%

LIIKEVAIHTO 
KASVOI 

26,2
%

Inbound-markkinointi laajeni Ruotsiin, 
Norjaan ja Tanskaan.

Markkinointipalvelut täydentyivät 
yritysostolla Kaakkois-Suomessa. 

Avidly sai uuden nimen ja brändin. Uusi 
strategia ja kasvurahoitus valmisteltiin.
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Konsernin 
tuloslaskelma, 
IFRS
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Liikevaihdon kasvu 
jatkui 26,2%

Avidlyn liikevaihto kasvoi merkittävästi

Liikevaihto Suomessa kehittyi hyvin, ja 
Avidly laajensi inbound-toimintaansa 
muihin Pohjoismaihin.

18,7%
Jatkuvien palvelujen osuus 
myyntikatteesta oli 42 %.
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Avidlyn tulos 
kääntyi kasvuun 
vuoden toisella 
puoliskolla.
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Konsernin tase, IFRS
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Omaa pääomaa ja 
tunnuslukuja 
paransi 
kasvustrategian 
toteutukseen 
kerätty rahoitus.

Liiketoiminnan 
rahavirta kehittyi 
myönteisesti.

Tunnusluvut kauden lopussa

Omavaraisuus 
50,4 % (27,8 %)

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

Rahavarat 
3 025 tuhatta euroa (1 449)

Oman pääoman tuotto (ROE) 
6,2 % (31,4 %)

Oma pääoma per osake 
3,73 euroa (2,19)

Rahavirta 2018

Liiketoiminnan rahavirta 
934 tuhatta euroa (791)

Investointien rahavirta 
-1 261 tuhatta euroa (-591)

Sisältää yritysostot 

Rahoituksen rahavirta 
1 903 tuhatta euroa (753)
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Tilintarkastajan 
lausunto 
yhtiökokoukselle

”Lausuntonani esitän, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja 
riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen 
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön 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.”

Tilintarkastajan 
lausunto 

kokonaisuudessaan 
6.3.2019 

julkistetussa 
tilinpäätöksessä.
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Avidlyn ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo kasvoi ja oli 
tilikauden lopussa 11 556 tuhatta euroa (9 561).

Vuoden aikana oli useita suunnattuja osakeanteja, joiden seurauksena 
tilikauden lopussa ulkona oli 2 258 772 osaketta (1 397 869). 
Alkuvuoden antien seurauksena osakemäärä nousee 2 430 772 
osakkeeseen.

Osakevaihto 39 % koko 
osakekannasta eli  

626
tuhatta kappaletta 

(1 262)

Avidlyn 
markkina-arvo 
kasvoi vuonna 
2018.

Osakkeen kurssi 
vuoden lopussa

5,16
euroa (6,89)

Osakkeenomistajien 
määrä kasvoi ja oli 

vuoden lopussa

934
(775)



11

Hallituksen 
voitonjakoehdotus 
vuodelta 2018:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
● jakaa osinkoa 0,08 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön 

omistamille osakkeille ja että
● loppuosa voittovaroista jätetään voitto/tappiotilille.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 
3.4.2019 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 
10.4.2019.

Päivitetty osinkopolitiikka:
Avidly voi jakaa osinkona enintään 50 % sen vuosittaisesta 
nettotuloksesta strategiakaudella 2019–2024 edellyttäen, että 
osingonjako ei vaikuta  Avidlyn kykyyn saavuttaa kaudelle 2019–2024 
asetetut kasvutavoitteet.
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Strategiamme 2019–2024



Uusi 
kasvustrategia ja 
yhteinen visio 
yhdistää kaksi 
liiketoiminta- 
segmenttiä 

INBOUND-
MARKKINOINTI 

Maailman johtava 
HubSpot-asiantuntija, joka 

toimittaa palvelut 
asiakkaan kasvun 

tukemiseksi ostopolun joka 
vaiheessa.

MARKKINOINTI-
PALVELUT

Halutuin digitaalinen ja 
luova kumppani, joka 

tarjoaa kokonaisvaltaista 
markkinointia jatkuvana 

palveluna, ketterästi.
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AVIDLYN VISIO 2024: GLOBAALISTI TUNNETTU, 
MODERNI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KUMPPANI
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14 toimipistettä 
neljässä maassa
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MARKKINOINTI-
PALVELUT
Ainutlaatuisen laaja valikoima 
markkinointiviestinnän palveluita, 
yhdestä paikasta 

Palvelut, jotka auttavat asiakasta 
saavuttamaan strategiset 
tavoitteensa

Tehokkaat mallit asiakkaan kanssa 
yhdessä työskentelyyn

Kattava toimistoverkosto

TAVOITTEEMME 
2024

Liikevaihdon orgaaninen kasvu 
5–10 % vuosittain

Liikevoitto (EBIT) 
7–12 % liikevaihdosta

Halutuin digitaalinen ja luova kumppani, joka tarjoaa kokonaisvaltaista markkinointia 
jatkuvana palveluna, ketterästi.

ASIAKKAAT
Keskisuuret yritykset, jotka etsivät 
kumppania tukemaan heitä 
strategisten tavoitteiden 
toteuttamisessa 

Suuret, BtoB-asiakkaita palvelevat 
yritykset tai yritykset, joilla on 
monipolviset asiakaspolut

Julkinen sektori
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Mitä 
inbound-
markkinointi 
on?
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HubSpot-teknologia 
tuo uusia 
mahdollisuuksia 
markkinointiin, 
myyntiin ja 
asiakaspalveluun.
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Avidly auttaa 
asiakkaitaan 
kasvamaan 
HubSpotin avulla.

Me tarjoamme palveluna teknisen osaamisen, tarvittavat 
sisällöt ja jatkuvan kehittämisen, mm:
- lisenssit ja koulutus
- sivuston rakentaminen ja ylläpito
- hakukonenäkyvyys (SEO/SEM), ohjelmallinen 

ostaminen, sosiaaliset mediat
- kiinnostavien sisältöjen tuottaminen (www, videot, 

blogit, uutiskirjeet, podcastit…)
- myynnin prosessien kehittäminen
- asiakaspolkujen kehittäminen
- integraatiot muihin järjestelmiin

Inbound-markkinoinnin palvelut tarjoamme pääosin 
jatkuvana, kokonaisvaltaisena palveluna.
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INBOUND- 
MARKKINOINTI
Avidly on jo nyt yksi maailman 
johtavista HubSpot-teknologiaan 
pohjautuvien ratkaisujen tarjoajista. 

Dataan perustuva ja 
asiakaslähtöinen kasvutoimisto, 
joka auttaa asiakkaitaan 
optimaaliseen kasvuun 
markkinointia ja myyntiä tukemalla.

Huomispäivän digitaaliset työkalut 
koko ostopolulle, asiakkaan 
elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

TAVOITTEEMME 
2024
Liikevaihdon orgaaninen kasvu 
yli 35 % vuodessa

Liikevaihdon epäorgaaninen kasvu 
yli 25 % vuodessa

Positiivinen liikevoitto (EBIT)

Maailman johtava HubSpot-asiantuntija, joka toimittaa palvelut asiakkaan kasvun tukemiseksi 
ostopolun joka vaiheessa.

ASIAKKAAT
B2B-sektorilla toimivat yhtiöt, 
kooltaan suuret PK-yritykset tai 
pienemmät suuryritykset

Yritykset, jotka tarvitsevat 
HubSpotin ympärille rakennettuja 
palveluita sekä räätälöityjä 
HubSpot-integraatioita
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Hehku Marketing
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Avidly osti 100 % Hehku Marketing Oy:stä, joka kehittää 
asiakkaidensa liiketoimintaa inbound- ja sisältömarkkinoinnin 
avulla.  

Hehku Marketing on HubSpotin kultatason-partneri, ja vahvistaa 
Avidlyn inbound-osaamista ja resursseja kehittää toimintaa 
edelleen.

Kaikki 7 asiantuntijaa siirtyvät Avidlyn Helsingin toimistoon ensi 
viikolla. Hehku Marketingin perustaja Henri Pallonen tulee 
vetämään Suomen inbound-liiketoimintaa, ja toinen perustaja Tomi 
Hyttinen siirtyy vastaamaan myynnistä. 
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INBOUND-MARKKINOINTI  

Suomi

Ruotsi Tanska Norja

      orgaaninen kasvu > 35 % 

kasvu yritysostoin 
> 25 %

orgaaninen 
kasvu 5-10%
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Tavoite 2024: 
Liikevaihto 100 MEUR,
vuotuinen kasvu > 40 %

Liikevoitto vuosittain 
2 - 7 % liikevaihdosta.
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Avidlyn näkymät vuodelle 
2019 (muuttumattomat)



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).

23



#tomorrowbound | avidlyagency.com 

Kysymyksiä?
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