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Avidly  
lyhyesti

Avidly on Suomen johtava markkinoinnin 
ja viestinnän palvelutoimisto ja Euroopan 
suurin markkinoinnin automaatioyhtiö. 

Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät 
asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää 
noin 240 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. 

Avidlyn tavoitteena on vahva kasvu. Kasvustrategiamme 
rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle, jotka 
ovat digitaalisen myynnin ja markkinoinnin sekä 
markkinointi automaation ja -teknologiat yhdistävä 
Inbound-liiketoiminta sekä Markkinointipalvelut-
liiketoiminta. Inbound-liiketoiminnassa tavoittelemme 
palveluidemme huomattavaa kasvattamista olemassa 
olevilla markkinoilla. Nopean kansainvälistymisen lisäksi 
haluamme olla toimialamme digitalisaation edelläkävijä. 
Markkinointipalveluissa tavoitteenamme on kannattava 
kasvu Suomessa täyden palvelun markkinointitoimistona. 

Konsernin emoyhtiö Avidly Oyj on listattu Nasdaq First 
North Growth -markkinapaikalla.

Lue lisää: investors.avidlyagency.com

AVIDLY LYHYESTI
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Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi 
Avidlynä, sillä markkinoinnin ja viestinnän palvelutoimisto 
Avidly sai nimensä syyskuussa 2018. Tuolloin yhdis-
tyivät suomalainen kokonaisvaltaisiin markkinoinnin ja 
viestinnän palveluihin keskittynyt Zeeland Family sekä 
kasvuhakuiset, inbound-markkinointiin keskittyneet 
toimistot Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 

Tammikuussa julkaisimme uuden kasvustrategian ja 
viimeistelimme strategian toteuttamiseen tarvittavan 
rahoituksen. Strategiamme kaksi vahvaa tukijalkaa ovat 
digitaalisen myynnin ja markkinoinnin sekä markki-
nointiautomaation ja -teknologian yhdistävä Inbound-
liiketoimintamme sekä Markkinointipalvelut-liiketoiminta.  
Inbound-liiketoiminnassa tavoittelemme palvelui-
demme huomattavaa kasvattamista olemassa olevilla 
markkinoillamme Suomessa, Saksassa, Tanskassa, 
Norjassa ja Ruotsissa HubSpot-teknologiaa ja jatkossa 
myös muita mahdollisia teknologioita hyödyntäen. 
Markkinointipalveluissa tavoitteena on kannattava kasvu 
Suomessa täyden palvelun markkinointitoimistona. 

INBOUND-LIIKETOIMINTA KASVOI 
YRITYSOSTOIN JA REKRYTOINNEIN

Vuonna 2019 keskityimme toiminnan laajentamiseen ja 
kehittämiseen strategian mukaisesti erityisesti Inbound-
liiketoiminnassa ja tämän johdosta teimme yritysostoja. 
Ostimme suomalaisen inbound- ja sisältömarkkinointi-
toimisto Hehku Marketingin sekä saksalaisen NetPressin, 
joka kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa inbound- ja 
sisältömarkkinoinnin sekä myynnin avulla Saksassa, 
Itävallassa ja Sveitsissä. NetPressin yritysosto elokuussa 
vahvisti asemaamme HubSpotin maailmanlaajuisesti 
johtavana markkinointi- ja myyntitoimistona. Lisäksi 
rekrytoimme uusia inbound-osaajia ja meillä oli vuoden 
lopussa yhteensä 71 inbound-asiantuntijaa toimistoil-
lamme. Lisäksi avasimme Suomessa kahdennentoista 
toimipisteemme Kuopioon, jotta voisimme palvella asiak-
kaitamme monipuolisesti markkinoinnin ja viestinnän 
palveluissa ympäri Suomen.

Avidlyn ensimmäinen 
kokonainen toimintavuosi 
sisälsi panostuksia kasvuun
Vuonna 2019 Avidlyn liikevaihto kasvoi odotusten mukaisesti. Jatkoimme 
Inbound-liiketoimintamme laajentamista yritysostoin sekä Suomessa että 
ulkomailla. Laajensimme myös kotimaassa toimistoverkostoamme avaamalla 
kahdennentoista toimipisteemme Kuopioon, ja teimme kasvupyrkimyksiämme 
tukevia rekrytointeja. Meillä oli haasteita kannattavuuden parantamisessa, ja 
liiketuloksemme jäi tappiolle. Odotamme tuloksia kannattavuushankkeesta 
vuonna 2020.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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MARKKINOINTIPALVELUISSA PANOSTETTIIN 
PALVELUUN JA LUOVAAN SUUNNITTELUUN

Vuoden aikana teimme merkittävät uudet sopimukset 
esimerkiksi Kauppakeskus Ainoan, Hansakorttelin, 
Hiihtoliiton, Vuokatti Sportin, Teboilin, Oulun Energian, 
Kymsoten, Innovation Housen, Kauppakeskus 
Matkuksen, Feelian, Fennian ja MPY:n kanssa. Saimme 
asiakkailta kiittävää palautetta muun muassa korkea-
luokkaisesta suunnittelustamme ja asiakkaan tarpeet 
monipuolisesti huomioivasta palvelusta. Erityisen 
ylpeitä olemme tuloksellisista myynnin ja markkinoinnin 
palveluistamme – strategiasta ja brändin luomisesta 
tuotantoon – joita olemme yhdessä asiakkaidemme 
kanssa saaneet tehdä. Nämä ovat keskittyneet erityisesti 
tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen, asiakkai-
demme kansainvälisen kasvun mahdollistamiseen, 
mielipidejohtajuuden aikaansaamiseen sekä kilpailijoista 
erottuvan asiakaskokemuksen rakentamiseen. 

Olemme kasvaneet asiakkaidemme kasvuhakkeroijiksi 
omia vahvuuksiamme hyväksi käyttäen. Vahva myynti- ja 
markkinointiosaamisemme on valjastettu liiketoimintaa 
kehittäväksi ja uusia asiakkaita, liidejä ja liikevaihtoa 
luovasti tuottavaksi palvelutarjoomaksi. Näistä hyviä 
esimerkkejä ovat muun muassa seuraavat asiakkaamme: 
Fazer, Hätälä, Kalmar, Kaslink, KEVA, Mehiläinen, Pelican 
Self Storage, Solar Foods, Värisilmä, K Auto, Finn Spring, 
SAKA ja Yamaha. 

Saimme myös tunnustusta yhdessä asiakkaidemme 
kanssa ja erikseen muun muassa merkittävässä kansain-
välisessä design- ja arkkitehtuurikilpailussa Index Design 
Awardseissa, jossa asiakkaamme Solar Foods palkittiin, 
sekä maailmanlaajuisen AMIN-mainostoimistoverkoston 
Young Creatives -kisassa, joka on alle 30-vuotiaille 
suunnittelijoille suunnattu kilpailu.  

Otimme #Tomorrowbono-vastuullisuusohjelmamme 
teemaksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja pyrimme 
vähentämään oman toimintamme päästöjä. Karsimme 
liikematkustamista ja mitätöimme lentomatkustamisesta 
aiheutuneet päästöt yhteistyössä CO2Eston kanssa. 
Katsauskauden aikana hiilijalanjälkemme pieneni 13 

prosenttia ja päästöjen kompensointi huomioiden 37 
prosenttia.

TULOKSELLISESTI VUOSI EI VASTANNUT 
ODOTUKSIAMME – ODOTAMME TULOKSIA 
KANNATTAVUUSHANKKEESTA VUONNA 2020

Tuloksellisesti vuosi 2019 ei täyttänyt odotuksiamme. 
Panostukset kansainvälistymiseen ja kotimaiseen 
kasvuun eivät toteutuneet vuoden aikana odotetulla 
tavalla, mikä johti liiketuloksemme ennakoitua heikom-
paan kehitykseen. Avidlyn liikevaihto kasvoi viime vuonna 
12 prosenttia 22,1 miljoonaan euroon, mutta yhtiön 
liiketulos jäi 2,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui yritysostojen myötä 
Inbound-liiketoiminnassa, mutta etupainotteisesti 
tehdyt rekrytoinnit ja muut kasvupanostukset painoivat 
kannattavuutta. Markkinointipalveluissa liikevaihto 
kehittyi odotuksia selvästi heikommin, ja lisäksi vuoden 
2018 lopussa päättyneen SOK:n ulkoistussopimuksen 
korvaaminen uusilla asiakkuuksilla eteni suunniteltua 
hitaammin.

Tämän vuoksi käynnistimme syksyllä kannattavuushank-
keen, jossa analysoimme yhdessä ulkopuolisen konsultin 
kanssa projektiemme kannattavuutta, resurssointia, 
myyntiä ja toimintamme mittareita. Hankkeen johdosta 
olemme jo tehneet korjaustoimenpiteitä prosessei-
himme ja suunnitelleet uudistuksia tarjoomaamme, ja 
odotamme lisää positiivisia vaikutuksia kannattavuu-
teemme vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 aikana 
keskitymme erityisesti kannattavan kasvun aikaansaa-
miseen muun muassa kulujamme kriittisesti tarkastele-
malla sekä johtamista ja toimintamalleja uudistamalla. 

KASVUMAHDOLLISUUKSIA LÖYTYY 
YHDISTÄMÄLLÄ LUOVUUS JA DIGITAALINEN 
TEKEMINEN 

Itse aloitin Avidlyn toimitusjohtajana vuoden alussa 
2020 ja olen erittäin innoissani siitä, millaisia kasvumah-

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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dollisuuksia talon kokonaisvaltainen palvelutarjooma, 
asiantuntijoidemme korkea osaaminen, laaja toimistover-
kostomme Suomessa ja ulkomailla sekä hieno kulttuuril-
linen pohja meille jatkossa tarjoavat. 
Vuoden 2020 alussa käynnistimme strategian päivitys-
projektin, jonka avulla kiteytämme, millaisia haluamme 
jatkossa olla, miten Avidly positioituu markkinoilla ja 
millaiselta Avidlyn brändi näyttää ja tuntuu tulevaisuu-
dessa. Tämän projektin tuloksista kuulette lisää viimeis-
tään kesälomakauden jälkeen.

Uskomme, että markkinointi- ja viestintäpalveluja oste-
taan tulevaisuudessa yhä enemmän jatkuvana palveluna, 
ketterästi ja läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa 
toimien, ja digitaalisen viestinnän, markkinoinnin ja 
myynnin saralta löytyy kasvumahdollisuuksia. Haluamme 
palvella asiakkaitamme jatkossa yhä kokonaisvaltai-
semmin ikään kuin asiakkaan laajennetun tiimin jäseninä, 
jotta he voivat voittaa oman arkensa haasteet ja ylittää 
omat liiketoiminnalliset tavoitteensa. 

Uskomme merkittävään alan toimintatapojen, palvelu- ja 
bisnesmallien murrokseen, jossa korkealuokkaisen 
luovan suunnittelun, merkityksellisten sisältöjen, digitaa-
listen palveluiden, tekoälyn, koneoppimisen ja business 
intelligencen eli liiketoimintatiedon hyödyntämisen 
risteyskohdista löytyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
meille, yhteistyökumppaneillemme ja ennen kaikkea 
asiakkaillemme. Samalla koko viestintä- ja markkinointi-
toimistojen kenttä on murroksessa, ja toimialarajat 
häilyvät.

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN HANKE 
VARMISTAA YRITYSKUMPPANEIDEN 
SOPIVUUDEN

Pidämme tärkeänä panostaa edelleen Inbound-
liiketoiminnan kasvuun kannattavuutta unohtamatta. 
Näemme paljon potentiaalia kansainvälisen kasvun 
kiihdyttämisessä Inbound-liiketoiminnan saralla ja 
asiakkaidemme myynnin tukemisessa tekoälypohjaisilla 
ratkaisuilla. Voittoja on saatavissa myös tehostamalla 
yhteistyötä Suomen ja ulkomaisten toimistojemme välillä 
ja yhdistämällä luovaa tekemistä ja tekniikkaa saumatto-
masti yhteen. 

Vuonna 2020 aiommekin panostaa vahvaan brändi- ja 
sisältöosaamiseemme sekä digitaalisuuden ja myynti- ja 

markkinointiteknologioiden yhdistämiseen ja tätä kautta 
syntyviin synergiaetuihin. Tästä meillä on rohkaisevia 
näyttöjä asiakaskunnassamme. 

Lisäksi pidämme silmät ja korvat avoinna ja haemme 
sopivia yritysostokohteita myös jatkossa. Meille sopivien 
liiketoimintakumppaneiden löytämiseksi olemme käyn-
nistäneet tammikuussa 2020 strategisen kumppanuuden 
hankkeen, jotta voimme kokeilla yhteistyötä uuden 
kumppanin kanssa ennen lopullisen ostopäätöksen 
tekoa. 

Maailma ei ole vielä valmis, mutta hyvä niin: on mahtavaa 
olla rakentamassa yhdessä Avidlyn huippuosaajien, 
kumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa jotain ainut-
laatuista, josta voi olla ylpeä! Tähän meillä on kaikki 
mahdollisuudet. 

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi työntekijöitämme, 
jotka ovat palvelleet asiakkaitamme erinomaisesti sekä 
asiakkaitamme, osakkeenomistajia ja muita keskeisiä 
yhteistyökumppaneitamme heidän arvokkaasta 
luottamuksestaan. 

JESSE MAULA

TOIMITUSJOHTAJA 1.1.2020 ALKAEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Asiakastöitämme
Vuonna 2019 saimme tehdä töitä lukuisten mielenkiintoisten, eri alojen yritysten ja 
yhteisöjen kanssa. Tässä muutama esimerkki siitä, minkälaisissa asioissa autamme 
asiakkaitamme ja mitä yhteistyöllä voi saada aikaan. Lisää esimerkkejä töistämme 
löydät nettisivuiltamme osoitteista www.avidly.fi/tyot ja englanniksi  
www.avidlyagency.com/growthhub.
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CASE

Solar Foods

LÄHTÖKOHTA: 

Solar Foods on ruokateknologia-alan yritys, joka kehittää 
käänteentekeviä innovaatioita ruuan tuotantoon globaa-
lilla tasolla. Keskiössä on bioprosessi, jonka Solar Foods 
on jalostanut teoriasta konkretiaan: siinä proteiinin 
tuotanto syntyy pääsääntöisesti käyttämällä raaka-ai-
neena ilmaa ja sähköä. Luonnollisen puhdas proteiini 
nimeltään Solein syntyy siis käyttämättä lainkaan 
viljelysmaata tai perinteisen ruoantuotannon alati kuluvia 
resursseja.

MITÄ TEIMME: 

Ruokateknologia-alan huipulle on tunkua ja siellä pärjä-
täkseen on erottauduttava. Syksyllä 2018 Solar Foods 
halusi yhdessä Avidlyn kanssa lähteä kehittämään yhtiön 
sekä Soleinin tarinaa. Lähtökohtana oli luoda kansain-

välisesti kiinnostava brändi, toimiva markkinoinnin ja 
viestinnän infra sekä houkuttulevaa ja johdonmukaista 
sisältöä, joka mahdollistaa nopean etenemisen liiketoi-
minnan kehittämisessä. 

TULOKSET:

Yhteistyömme aloittamisesta lähtien Solar Foodsin 
näkyvyys on lisääntynyt kansainvälisissä medioissa. Yritys 
palkittiin syyskuun 2019 alussa ”designin Nobeliksi” 
tituleeratulla kansainvälisellä INDEX-palkinnolla. 
Lisäksi Solar Foods on huomioitu maailmalla muun 
muassa seuraavien uutismedioiden listauksissa: CNN, 
BBC, Nikkei, Forbes, Fox5, The Guardian, Vice ja World 
Economic Forum. Sijoittajarintamallakin puhaltavat 
suotuisat tuulet, kun Solar Foodsin missio kerää yhä 
enemmän tukijoita. 

Liioittelematta Solar Foodsin tulevaisuus näyttää erittäin 
valoisalta. Hienointa tässä on se, että tämä on tulevai-
suus, jonka me kaikki jaamme. Solar Foodsin visio tekee 
meidän kaikkien huomisesta paremman ja sen edes-
auttaminen on Avidlylle ylpeyden aihe. 
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Pelican

LÄHTÖKOHTA: 

Pelican Self Storage on pienvarastoinnin toimija, joka 
tarjoaa itsepalveluna käytettävää säilytystilaa yksityis- ja 
yritysasiakkaille. Avidly on suunnitellut ja toteuttanut 
Pelican Self Storagen markkinointia yhteistyössä 
Pelicanin kanssa vuoden 2018 alusta saakka. 

Avidlyn ja Pelicanin yhteistyön tavoitteeksi asetettiin 
toimialakategorian rakentaminen ja sen kasvattaminen, 
sillä varastointi ja säilytystilan tarjoaminen palveluna 
on ollut Suomessa aiemmin suhteellisen vieras käsite. 
Tavoitteena oli myös vahvistaa Pelicanin brändiä ja 
erottautumista toimialasta laadukkaana premium-varas-
tona. Taktisissa tavoitteissa verkkopalvelun kävijävolyymi 
ja verkon kautta tulevan myynnin kasvattaminen otettiin 
fokukseen.

MITÄ TEIMME: 

Avidly on auttanut asiakasta yli kahden vuoden ajan 
liiketoimintaa tukevan markkinoinnin suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Luovan suunnittelun sydämessä on halu 
erottua kilpailijoista ja rakentaa kuvaa koko kategoriasta. 
Kuluttajaliiketoiminnassa tavoitteena on ensisijaisesti 
tehdä varaston vuokraamisesta jokaisen perheen valinta. 
Viestit korostavat turvallisia ja korkealaatuisia varasto-
tiloja ja ensiluokkaista palvelua. Lisäksi Avidly päivitti ja 
selkiytti mainonnan visuaalisen ilmeen. Verkossa tapah-
tuvaa markkinointia tehdään tuloshakuisesti ja keskittyen 
verkon kautta tuleviin myyntiliideihin. 

TULOKSET:

Pelicanin markkinoinnissa on nyt selkeät vuositason 
tavoitteet, joiden perusteella Avidly ja Pelican rakentavat 
yhdessä raamit vuositason toimenpiteille. Vuosiraamin 
sisällä Avidly testaa erilaisia viestejä, lähestymistapoja 
ja kanavia jatkuvasti. Taloudellinen tulos ohjaa suunnit-
telua, mutta kampanjoita ei tehdä hintavetoisesti. Tämän 
johdosta Pelicanin taloudellinen suorituskyky on vahvis-
tunut ja verkosta tulevien liidien määrä on kasvu-uralla. 
Brändin visuaalinen linja on selkeä ja yhdenmukainen.

CASE
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VÄRISILMÄ

Dekofloor
Helppokäyttöinen mikrosementti seinään
Alkaen 32 € / m2

In Bloom -kuitutapetti
Malliston tapetit 45–119 € / rulla
Kuvassa: In Bloom 7215 Strawberry Field 79 € / rulla

Anno-kuitutapetti
Malliston kaikki tapetit 79 € / rulla
Kuvassa: Anno 4501 Rosenvinge

Lounge Luxe -kuitutapetti
Malliston tapetit 49–135 € / rulla
Kuvassa: Lounge Luxe 6378 Myfair 79 € / rulla

Pigment-kuitutapetti
Malliston kaikki tapetit 43 € / rulla
Kuvassa: Pigment 7924 Berry Red

Värisilmässä ovat nyt pääroolissa seinäpinnat! Silkkimäistä maalipintaa, 
sielukasta tapettia vai rouheaa mikrosementtiä. Monipuolisesta valikoimasta 
löydät ratkaisun, joka koskettaa pintaa syvemmältä ja mahtuu budjettiisi.  
Inspiroidu valikoimasta! varisilma.fi

Pinta puhuu puolestaan.

Värisilmä Silkki -seinämaali
71,90 € / 9 l astia (7,99 € / l)
Saatavana myös pakkauskoot 0,9 l, 2,7 l, 18 l 
Kiiltoaste himmeä. Valkoinen, voidaan sävyttää.

Värisilmä auttaa seinäpinnoissa.

varisilma.fi  |

Lexington  
1855 Emily-tapetti

6900 € /rll

(norm. 101,00 €/rll)

Parla-parketti  
Tammi Harmony 
Harmaa, 3-s

2790 € /m2

(norm. 38,75 €/m2)

HUIPPUETU!

Teiki-laatta
31x56 Blanco
Saatavana neljässä eri värissä.

2990 € /m2

(norm. 49,00 €/m2)

LAATUA POIKKEUKSELLISEN EDULLISEEN HINTAAN

KODIN RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN

TORSTAISTA LAUANTAIHIN 13.−15.9.

Nyt on tarjolla satoja edullisia tuotteita kaikista tuoteryhmistä. Myymme laattoja, 
lattiamateriaaleja, tapetteja ja maaleja tilaan kuin tilaan lähes maahantuojan hinnoin! 

Katso kaikki kampanjatuotteet: varisilma.fi

Värisilmä auttaa
ammattilaispalveluissa.

Värisilmä auttaa.

Värisilmä auttaa.

Värisilmä auttaa
ammattilaispalveluissa.

Värisilmä auttaa.

Värisilmä auttaa.
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CASE

Värisilmä

LÄHTÖKOHTA: 

Avidly on vastannut Värisilmän markkinoinnista, 
viestinnästä, digipalveluista  ja mediasuunnittelusta 
keväästä 2017 alkaen. Kokonaisvaltaisessa yhteistyössä 
on keskitytty erityisesti digitaalisten mahdollisuuksien 
voimakkaampaan hyödyntämiseen sekä brändimie-
likuvan suotuisaan kehittymiseen. Markkinointi- ja 
viestintästrategian merkittävimpänä kulmakivenä on ollut 
erikoisliikkeen palveluiden ja Värisilmän ylivoimaisen 
asiantuntemuksen korostaminen.

Värisilmä on Suomen johtava sisustuksen pintamateriaa-
leihin erikoistunut ketju. Markkinoinnissa haluttiin nostaa 
esiin Värisilmän ainutlaatuinen valikoima ja osaaminen 
suomalaisten kotien ja julkisten rakennusten viihtyi-
syyden parantajana.

MITÄ TEIMME: 

Värisilmä on keskittänyt koko markkinoinnin johdon ja 
toteutuksen Avidlylle. Käytännössä se tarkoittaa, että 
markkinoinnin strateginen suunnittelu tuotepelistä 
palveluihin ja niiden näkyvyyteen tehdään Avidlyn tiimin 
johdolla - tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Myös 
ketjuilmettä hallinnoidaan ja ohjataan Avidlystä. 

TULOKSET:

Värisilmän markkinoinnin ulkoistaminen on johtanut 
systemaattiseen ja monipuoliseen markkinointiin. 
Tuloksia mitataan jatkuvasti ja markkinointia hoidetaan 
ketterästi ja läpinäkyvästi asiakkaan ja Avidlyn välillä. 
Kampanjoiden toteutumista ja tehokkuutta pystytään 
tarvittaessa seuraamaan reaaliajassa ja tekemään 
muutoksia nopeasti. Yhteistyö on kasvattanut muun 
muassa verkkokaupan kävijöiden määrää merkittävästi. 
Vuonna 2019 värisilmä.fi-palvelun kävijöiden määrä 
kasvoi yli 21 prosenttia 534 624 kävijään vuoteen 2018 
verrattuna. 
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CASE

Pexip

LÄHTÖKOHTA: 

Pexip on norjalainen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa 
videokokousteknologiaa globaalisti julkishallinnolle, 
terveydenhuoltoon, koulutukseen ja finanssisektorille. 
Vuoden 2019 alussa Pexip yhdistyi pilvipohjaisia video-
kokouspalveluja tarjoavan Videxion kanssa. Osana 
fuusiota uusi Pexip halusi luopua kahdesta erillisestä 
brändistään, nettisivustostaan ja luoda uudistetun, yhte-
näisen visuaalisen ilmeen ja nettisivuston. Sekä Pexip 
että Videxio olivat rakentaneet edellisvuonna perinteiset 
nettisivustot, joiden tekemiseen oli käytetty paljon aikaa 
ja rahaa. Tällä kertaa fuusiotunut Pexip halusi rakentaa 
sivuston, joka mahdollistaisi sivuston ketterän muokkaa-
misen julkaisun jälkeen sen perusteella, mitä toimintoja 
ihmiset todella sivustolla käyttivät.

MITÄ TEIMME: 

Avidly suunnitteli ja toteutti yhdessä Pexipin kanssa 
myyntiä tukevan uudistetun nettisivuston ottaen 
huomioon heidän toiveensa sivuston ketterästä julkai-

susta ja muokkaamisesta julkaisun jälkeen. Pexipin 
vanha sivusto oli tehty WordPress-teknologialla, kun taas 
Videxion vanha sivusto oli mittatilaustyönä tehty Craft 
CMS:llä ja käytti HubSpottia markkinoinnin automaatioon. 
Koska molemmat yhtiöt halusivat lisätä joustavuutta 
sivuston rakentamiseen ja toiminnallisuuksiin, fuusio-
tunut Pexip valitsi uuden nettisivunsa teknologiaksi 
HubSpot CMS:n, jossa HubSpottia käytetään asiakas-
järjestelmänä ja markkinoinnin automaatioalustana. 
Pexipille tehtiin nopeasti lanseerausvaiheen sivusto 
hyödyntäen kasvuvetoista suunnittelua, ja sivustoa 
muokataan jatkuvasti käyttäjäanalytiikan perusteella.
Avidlyn verkkokehittämisen ja -suunnittelun asiantun-
tijat keskustelivat tiiviisti Pexipin kanssa, jotta halutut 
ominaisuudet tukivat parhaiten yhtiön liiketoiminnallisia 
tavoitteita ja että ne toteutettiin kustannustehokkaasti. 

TULOKSET:

Uudistetun sivuston julkaisun jälkeen Pexipin verkkosi-
vuston sivukatselut lisääntyivät 137 prosenttia, sivustolta 
poistumisprosentti laski yli 20 prosenttia, sivustolla 
vierailuaika pidentyi 77 prosenttia ja orgaaninen liikenne 
sivustolla kasvoi 189 prosenttia. Lisäksi nettisivuston 
kautta tulevien myynnille relevanttien liidien määrä kasvoi 
25 prosenttia. Myös Pexipin myyntitiimi on kertonut, että 
myyntiliidien laatu on parantunut edelleen.
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TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUVUT, TILIKAUSI
1–12 2019 1–12 2018

Liikevaihto, tuhatta euroa  22 131    19 770   

Myyntikate, tuhatta euroa  17 266    15 327   

Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa -603    1 047   

Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa -2 392    616   

Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa -2 593    256   

Henkilöstön määrä keskimäärin  246    195   

Tulos/osake, euroa -1,03    0,22   

Tulos/osake (laimennettu), euroa -1,03    0,22   

Omavaraisuusaste, % 38,5 50,4 

Oman pääoman tuotto, % -32,2  6,2 

Oma pääoma/osake, euroa  2,84    3,73   

Nettovelkaantumisaste, % 55,1  -14,7 

Osakkeiden lukumäärä painotettu keskiarvo tilikauden aikana  2 409 549    1 585 980   

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  2 473 290    2 239 560   

1 000 EUROA 2019 2018

Omavaraisuusaste:

Oma pääoma 7 034 8 355

Taseen loppusumma 18 258 16 561

Omavaraisuusaste, % 38,5  50,4 

Oman pääoman tuotto %

Tilikauden tulos -2 478 352

Oma pääoma keskimäärin 7 695 5 706

Oman pääoman tuotto, % -32,2  6,2 

Oma pääoma/osake, euroa

Oma pääoma tilinpäätöspäivänä 7 034 8 355

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 2 473 2 240

Oma pääoma/osake, euroa  2,84    3,73   

Nettovelkaantumisaste

Korolliset velat 4 357 1 798

Likvidit rahavarat 484 3 025

Oma pääoma tilinpäätöspäivänä 7 034 8 355

Nettovelkaantumisaste, % 55,1  -14,7 
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TUNNUSLUVUT
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Hallituksen 
toimintakertomus 
tilikaudelta 
1.1.–31.12.2019

MARKKINATILANNE

EK:n suhdannebarometrin (tammikuu 2020) mukaan 
tieto- ja viestintäalan palveluyritykset Suomessa kuva-
sivat suhdannetilanteen kohentuneen loppuvuoden 
2019 aikana. Odotukset kevättä 2020 kohden ovat 
kuitenkin varovaiset, ja suhdanteiden odotetaan pysyvän 
ennallaan.

Mediamainontaan käytettiin Suomessa yhteensä 
1 259 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja mainonnan 
määrä kasvoi +1,2 % edellisvuoteen verrattuna. Tiedot 
perustuvat Kantarin kuukausittaiseen mediaseurantaan 
sekä vuosittaiseen erillistutkimukseen, jossa yhteistyö-
kumppaneina ovat media-alan liitot. 

Mediaryhmien panostukset kasvoivat radiossa, 
verkkomediassa sekä elokuva- ja ulkomainonnassa 
verrattuna vuoteen 2018. Printissä ja televisiossa 
panostukset puolestaan laskivat. Messumainonnan 

määrä pysytteli miltei edellisvuoden tasolla. 
Prosentuaalisesti eniten kasvoi ulkomainonta (+19 %). 
Suurin osuus mainonnan määrästä on verkkomedialla 
(37 %). Sosiaalisen median mainonta jatkoi vahvaa 
kasvuaan.

Verkkomainonnan etujärjestö IAB-Finlandin mukaan 
mainostajat panostivat Suomessa vuonna 2019 yhteensä 
462 miljoonaa euroa digitaaliseen mainontaan. Kasvua 
edellisvuoteen verrattuna kertyi 9,1 %. Nopeinta mainos-
investointien kasvu vuonna 2019 oli sosiaalisen median 
kanavissa (+19 %) sekä hakumainonnassa (+9,4 %). 
Haku- ja sosiaalisen median mainonnan osuus oli jo yli 
20 % koko mediakakusta. 

Avidlyn näkemyksen mukaan markkinoinnin koko-
naispanostukset nykyisillä markkinoilla tulevat kasva-
maan maltillisesti vuoden 2020 aikana.

TOIMINTAKERTOMUS
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LIIKEVAIHTO JA MYYNTIKATE

Vuonna 2019 Avidly-konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 %, 
ja oli 22 131 tuhatta euroa (19 770). Liikevaihto laski 
Markkinointipalvelut-liiketoiminnassa 5,1 %, mihin 
vaikutti etenkin SOK:n ulkoistussopimuksen päättyminen 
vuonna 2018. Inbound-liiketoiminnassa liikevaihto 
puolestaan kasvoi 151,1 % ja toiminta laajeni yritysos-
tojen myötä merkittävästi.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

1 000 EUROA
1–12 
2019

1–12  
2018

Muutos,
%

Markkinointipalvelut 16 723 17 616 -5,1

Inbound-markkinointi 5 408 2 154 151,1

Avidly-konserni, 
yhteensä 22 131 19 770 11,9

Myyntikate kasvoi katsauskaudella 12,7 %, ja oli 17 266 
tuhatta euroa (15 327). Myyntikatteen liikevaihtoa 
voimakkaampaan kasvuun vaikutti erityisesti Inbound-
liiketoiminnan lisääntyminen. Jatkuvien palveluiden 
osuus myyntikatteesta oli noin 35 % (42 %). Avidly 
solmi vuoden aikana useita uusia jatkuvan palvelun 
sopimuksia, mutta ne eivät täysin korvanneet vuoden 
2018 lopussa päättyneen SOK:n ulkoistussopimuksen 
vaikutusta.

MYYNTIKATE SEGMENTEITTÄIN

1 000 EUROA
1–12 
2019

1–12  
2018

Muutos,
%

Markkinointipalvelut 12 299 13 263 -7,3

Inbound-markkinointi 4 967 2 064 140,6

Avidly-konserni, 
yhteensä 17 266 15 327 12,7

 
TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin tulos heikkeni vuonna 2019, kun Avidly 
investoi voimakkaasti inbound-markkinoinnin kasvuun 
samalla, kun markkinointipalvelujen liikevaihdon kehitys 
jäi odotettua heikommaksi. 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 
26 % vertailuvuodesta 13 924 tuhanteen euroon 
(11 079) eli yhtä nopeasti keskimääräisen henkilöstö-
määrän kasvun kanssa. Lisäksi Markkinointipalvelujen 

tulokseen sisältyi 98 tuhannen euron kulu, joka liittyy 
helmikuussa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen 
seurauksena päättyneisiin työsuhteisiin. Konsernin käyt-
tökate (EBITDA) laski 157,6 % ja oli -603 tuhatta euroa 
(1 047) eli -2,7 % liikevaihdosta (5,3 %). Lisäksi IFRS 16 
Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto vaikutti 
konsernin käyttökatteeseen: liiketoiminnan muut kulut 
vähenivät noin 900 tuhannella eurolla, mutta poistot 
vastaavasti kasvoivat.

Avidlyn liiketulos laski 488,3 % ja oli -2 392 tuhatta 
euroa (616). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 
-10,8 % (3,1 %) ja myyntikatteesta -13,9 % (4,0 %). 
Yritysostojen järjestelykuluilla oikaistu konsernin liike-
tulos vuonna 2019 oli -2 262 tuhatta euroa (811).

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

1 000 EUROA
1–12 
2019

1–12  
2018

Muutos,
%

Markkinointipalvelut -1 301 799 -262,8

Inbound-markkinointi -1 091 -183 -496,2

Avidly-konserni, 
yhteensä -2 392 616 -488,3

OIKAISTU LIIKEVOITTO* SEGMENTEITTÄIN

1 000 EUROA
1–12 
2019

1–12  
2018

Muutos,
%

Markkinointipalvelut -1 301 838 -255,3

Inbound-markkinointi -961 -27 -3 459,3

Avidly-konserni, 
yhteensä -2 262 811 -378,9

 

*  Avidly julkaisee yritysostojen järjestelykuluilla oikaistun liikevoiton 
vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Tämä vaihtoehtoinen tunnusluku ei 
perustu IFRS:ään. Sen tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan 
taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikau-
sien välillä. Vuonna 2019 Avidlyn yritysostoihin liittyvät järjestelykulut 
olivat yhteensä 130 tuhatta euroa. Vertailukaudella järjestelykuluja oli 
195 tuhatta euroa.

TASE JA RAHOITUSASEMA

Avidlyn taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 
18 258 tuhatta euroa (16 561). Hehku Marketing Oy:n 
tase on yhdistelty konsernin taseeseen 1.4.2019 alkaen 
ja NetPress GmbH:n 28.8.2019 alkaen.

Taseen liikearvo oli katsauskauden päättyessä 
yhteensä 7 731 tuhatta euroa (6 408). Liikearvoa kasvat-

TOIMINTAKERTOMUS
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tivat inbound-markkinointitoimistojen Hehku Marketing 
Oy:n ja NetPress GmbH:n hankinnat. Tilinpäätöksen 
yhteydessä toteutetuissa arvonalentumistesteissä ei ole 
todettu viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista. 

Tasetta kasvatti erityisesti IFRS 16 Vuokrasopimukset 
-standardin käyttöönotto, joka vaikutti taseen käyttö-
omaisuuseriin sekä pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin 
velkoihin. Taseen muihin velkoihin sisältyy yhteensä 
noin 500 tuhatta euroa varausta lisäkauppahinnan 
maksuista vuonna 2019 toteutuneeseen NetPress 
GmbH-yritysostoon ja vuonna 2017 toteutuneeseen 
markkinointiviestintätoimisto Pakkahuoneen yritysostoon 
liittyen. Avidlyn päätös vähentää factoring-laskutuksen 
käyttöä sekä lainojen takaisinmaksut pienensivät taseen 
velkoja ja rahavaroja.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 
7 034 tuhatta euroa (8 355). Omaa pääomaa kasvatti 
tammikuussa Palcmills Oy:lle suunnattu osakeanti, 
jolla kerättiin 687 500 euroa lisärahoitusta konsernin 
tulevaisuuden kasvustrategian toteuttamiseen. Omaa 
pääomaa laskivat huhtikuussa toteutunut osingonjako 
vuodelta 2018 sekä vuoden 2019 tappiollinen tulos. 
Omavaraisuusaste 31.12.2019 oli 38,5% (50,4 %). Oma 
pääoma osaketta kohti oli 2,84 euroa (3,73).

VARAT SEGMENTEITTÄIN

1 000 EUROA
31.12. 

2019
31.12. 

2018
Muutos,

%

Markkinointipalvelut 14 897 13 085 13,8

Inbound-markkinointi 3 361 3 476 -3,3

Avidly-konserni, 
yhteensä 18 258 16 561 10,2

VELAT SEGMENTEITTÄIN

1 000 EUROA
31.12. 

2019
31.12. 

2018
Muutos,

%

Markkinointipalvelut 7 779 7 184 8,3

Inbound-markkinointi 3 445 1 022 237,1

Avidly-konserni, 
yhteensä 11 224 8 206 36,8

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli -467 tuhatta 
euroa (934). Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi etenkin 
tilikauden tappiollinen tulos.

Konsernin korollinen nettovelka 31.12.2019 oli 
-3 873 tuhatta euroa (-1 227) ja nettovelkaantuneisuus-

aste 55,1 % (-14,7 %). Korollista nettovelkaa lisäsi 
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto 
2 166 tuhatta euroa. Lisäksi nettoveloissa on huomioitu 
vain korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin velkaan-
tumista lisää yhden tytäryhtiön koroton saneerausvelka, 
joka maksetaan ohjelman mukaisesti loppuun vuonna 
2020.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT

Avidlyn investointien rahavirta oli vuonna 2019 yhteensä 
-5 436 tuhatta euroa (-1 261). IFRS 16 vuokrasopimuk-
set-standardin käyttöönoton vaikutus oli -2 664 tuhatta 
euroa, yrityshankintojen -1 839 tuhatta euroa ja muiden 
investointien -933 tuhatta euroa. 

KONSERNIN EMOYHTIÖ

Konsernin emoyhtiö Avidly Oyj:n liikevaihto vuonna 2019 
oli 7 843 tuhatta euroa (4 870), liiketulos oli -470 tuhatta 
euroa (363) ja katsauskauden tulos -411 tuhatta euroa 
(88). 

Kauden lopussa emoyhtiön taseen loppusumma oli 
14 356 tuhatta euroa (13 651) ja oma pääoma 9 899 
tuhatta euroa (9 081). Omavaraisuusaste oli 68,9% 
(66,5 %).

AVIDLYN STRATEGIA, TALOUDELLISET 
TAVOITTEET JA OSINKOPOLITIIKKA 

Avidly Oyj:n hallitus hyväksyi 30.1.2019 yhtiön uuden 
strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 
sekä vahvisti uuden osinkopolitiikan.  

Uusi strategia rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle: 
1. Avidly pyrkii kasvattamaan huomattavasti HubSpot-

teknologiaan perustuvia palveluitaan sekä orgaani-
sesti että yritysostoin olemassa olevilla markkinoilla 
(Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Saksa) ja laajentu-
malla 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 yksittäi-
sillä markkinoinnin palvelualueilla. 

Hallitus päivitti tammikuussa myös Avidlyn osinkopoli-
tiikan vastaamaan paremmin strategiakauden voima-

TOIMINTAKERTOMUS
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kasta kasvutavoitetta. Uuden politiikan mukaisesti Avidly 
voi jakaa osinkona enintään 50 % sen vuosittaisesta 
nettotuloksesta strategiakaudella 2019–2024 edellyt-
täen, että osingonjako ei vaikuta Avidlyn kykyyn saavuttaa 
kaudelle 2019–2024 asetetut kasvutavoitteet. 

MUUTOKSET RAPORTOINTIRAKENTEESSA

Avidly Oyj:n hallitus päätti 28.1.2019 muuttaa Avidlyn 
tiedonantopolitiikkaa ja raportointikäytäntöä. Avidly 
raportoi 1.1.2019 alkavalta tilikaudelta alkaen kaksi 
liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Markkinointipalvelut ja 
Inbound-markkinointi, ja julkaisee talousraporttinsa ja 
tiedotteensa sekä suomeksi että englanniksi.

YRITYSKAUPAT JA MUUTOKSET 
KONSERNIRAKENTEESSA

Maaliskuun lopussa 2019 Avidly osti suomalaisen 
inbound- ja sisältömarkkinointitoimisto Hehku Marketing 
Oy:n. Hehku Marketingin kauppahinta, 360 220 euroa, 
maksettiin laskemalla liikkeeseen Hehku Marketingin 
omistajille suunnatussa osakeannissa 62 000 uutta 
Avidly Oyj:n osaketta. Sopimuksessa määriteltyä 
lisäkauppahintaa ei tule maksettavaksi vuonna 2020. 
Vastikkeena annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutus-
rajoitus, joka on voimassa kaksi vuotta. Hehku Marketing 
konsolidoitiin Avidlyn lukuihin 1.4.2019 alkaen.

Elokuun lopussa 2019 Avidly osti saksalaisen, 
Münchenissa sijaitsevan inbound- ja sisältömarkki-
nointitoimisto NetPress GmbH:n. NetPress GmbH:n 
kauppahinta, 425 476 euroa, maksettiin laskemalla 
liikkeeseen NetPressin omistajille suunnatussa osakean-
nissa 56 730 uutta Avidlyn osaketta sekä 85 096,00 
euron käteismaksulla. Lisäksi Avidly maksaa omistajille 
lisäkauppahintaa vuonna 2021, mikäli lisäkauppahinnalle 
asetetut edellytykset täyttyvät. Vastikkeena annettuihin 
osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka on voimassa 
kaksi vuotta. NetPressin liikevaihto vuonna 2018 oli 1,36 
miljoonaa euroa, josta 44 % oli jatkuvien palveluiden 
liikevaihtoa. NetPress konsolidoitiin Avidlyn lukuihin 
28.8.2019 alkaen.

Konserni selkeytti konsernirakennettaan ja konsernin 
100 % omistaman Avidly Nitroid Oy:n tytäryhtiöt Avidly 
Nitroid 360 Oy ja Avidly Nitroid xD Oy sulautuivat Avidly 
Nitroid Oy:öön tytäryhtiösulautumisina 31.3.2019. 

HENKILÖSTÖ

Henkilöstömäärä kasvoi yrityskauppojen ja etupainot-
teisten kasvurekrytointien seurauksena 26,2 prosenttia. 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keski-
määrin 246 (195) henkilöä. Tilikauden lopussa henki-
löstömäärä oli 239 (239). Palkat ja palkkiot tilikaudelta 
olivat yhteensä 11 800 tuhatta euroa (9 362). 

Avidlyn ja SOK:n välinen markkinoinnin tuotantojen 
1.1.2017 alkanut ulkoistussopimus päättyi 31.12.2018. 
Yhtiö tiedotti 7.2.2019 saaneensa päätökseen sopi-
muksen päättymisen johdosta käynnistetyt yhteistoimin-
taneuvottelut, joiden seurauksena 7 henkilöä irtisanottiin 
ja 11 henkilöä lomautettiin toistaiseksi. Lisäksi neuvotte-
luiden aikana osastolta, jota SOK-sopimus eniten työllisti, 
11 henkilöä siirtyi toisten yritysten palvelukseen. 

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus tarkoittaa Avidlyssä ennen kaikkea sosiaa-
lista vastuullisuutta, henkilöstön hyvinvoinnista huoleh-
timista ja innostavan, luovuutta edistävän työympäristön 
rakentamista. 

Avidly panostaa vahvasti henkilöstön osaamisen 
kehittämiseen ja työhyvinvointiin ja haluaa tarjota henki-
löstölle innostuneen, yhteen hiileen puhaltavan työyh-
teisön. Yhtiön kirkastetut arvot ja kulttuurikoodisto, joka 
tukee myös yritysostojen integraatiota ja rekrytointien 
onnistumista, lanseerattiin kesäkuussa 2019. Avidlyn 
kulttuurikoodiston mukaiset arvot ovat Be True. Stay 
real, Challenge the obvious, Dare to be bold, It’s about 
Respect ja Smells like team spirit.

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan viikoittain. 
Tutkimuksen mukaan Avidlyn henkilöstön tyytyväisyys 
omaan työhön ja työnantajaan on hyvällä tasolla.

Avidlyn ympäristövaikutukset on arvioitu vähäisiksi 
ja ne liittyvät normaalin toimistossa tehtävän tietotyön 
ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkönkäyt-
töön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energiankäyt-
töön ja henkilökunnan matkustukseen.

Vuodelle 2019 Avidlyn #Tomorrowbono-
vastuullisuusohjelman kohteeksi valittiin ilmastonmuu-
toksen hillitseminen ja suomalaisten hiilijalanjäljen 
pienentäminen. Tavoitteena on vähentää oman toimin-
tamme päästöjä mm. karsimalla liikematkustamista, 
kannustamalla työntekijöitä hyötyliikuntaan ja joukkolii-
kenteen käyttöön sekä mitätöimällä lentomatkustami-
sesta aiheutuvia päästöjä yhteistyössä CO2Eston kanssa. 
Katsauskauden aikana hiilijalanjälkemme pieneni 13 
prosenttia, ja lentomatkustamisen päästöjen kompen-
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sointi huomioiden 37 prosenttia. Avidly tekee vuosittain 
työtä pro bono valitsemansa kohteen hyväksi.  

Avidlyn tammikuussa 2019 julkistetun strate-
gian 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 Growth -markkinapaikalla Helsingissä kaupan-
käyntitunnuksella AVIDLY.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo
Vuonna 2019 Avidlyn osakkeita vaihdettiin yhteensä 
369 664 kappaletta (625 710) eli noin 15 % (39 %) 
yhtiön koko osakekannasta. Osakkeen kurssi vuoden 
viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 5,02 euroa (5,16). 
Katsauskauden ylin kaupankäyntikurssi oli 6,64 euroa 
(7,96) ja alin 4,61 euroa (4,58). Avidly Oyj:n ulkona 
olevien osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden 
lopussa 12 487 tuhatta euroa (11 556). 

Osakepääoma, osakkeiden määrä ja osakeomistus
Katsauskauden alussa osakkeiden määrä oli 2 258 772, 
osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien kokonais-
määrä 934. 

Avidlyllä oli katsauskaudella kolme suunnattua 
osakeantia, jotka liittyivät yhtiön kasvustrategian 
toteuttamiseen ja joissa on annettu yhtiön uusia 
osakkeita. Tammikuussa Palcmills Oy:lle suunnatussa 
annissa merkittiin yhteensä 110 000 uutta osaketta. 
Maaliskuussa osana Hehku Marketing -yrityskauppaa 
suunnattiin 62 000 osakkeen anti Viima Helsinki Oy:lle 
ja elokuussa osana NetPress-yrityskauppaan suunnattiin 
56 730 osakkeen anti NetPressin myyjille. 

Yhtiö tiedotti 21.1.2019 suunnatusta osakeannista 
Palcmills Oy:lle. Osakeannissa annettiin yhteensä 
110 000 uutta osaketta 6,25 euron osakekohtaisella 
merkintähinnalla, joten suunnatun osakeannin kokonais-
määrä oli yhteensä 687 500 euroa. Tämän järjestelyn 
myötä Avidlyn hankkima kokonaisrahoitus uuden 
strategian edellyttämään kasvuvaiheeseen nousi 3,3 
miljoonaan euroon. 

Palcmills Oy nousi edellä kuvatun suunnatun annin 
seurauksena yhtiön viidenneksi suurimmaksi omistajaksi, 
joka omisti vuoden 2019 lopussa 4,4 prosenttia yhtiön 
osakkeista ja äänistä.

Vuoden 2019 lopussa yhtiön osakkeiden määrä 
oli 2 487 502 osaketta, joista yhtiön omistuksessa oli 
14 212. Osakepääoma oli edelleen 322 tuhatta euroa. 
Osakkeenomistajien määrä laski ja oli 847 (934). 

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskau-
della oli 2 409 549 (1 585 980).

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osakeomistus
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suora sekä välil-
linen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta) omistus 
oli joulukuun lopussa yhteensä noin 13,5 % (25,8 %). 
Yhtiöllä ei ole voimassa olevaa optio-ohjelmaa. 

Omat osakkeet
Katsauskauden alussa yhtiön hallussa oli 19 212 omaa 
osaketta, mikä vastasi 0,9 % kaikista yhtiön osakkeista ja 
äänistä. Avidly Oyj luovutti huhtikuussa vastikkeellisesti 
sen hallussa olleita yhtiön omia osakkeita operatiiviselle 
johtajalle (COO) Teea Björklundille sitouttamistarkoituk-
sessa yhteensä 5 000 kappaletta, minkä seurauksena 
yhtiön omien osakkeiden määrä oli katsauskauden 
lopussa 14 212 kappaletta eli 0,6 % kaikista osakkeista 
ja äänista vuoden lopussa.

Johdon kannustimien siirtyminen
Avidly Oyj:n entisen toimitusjohtajan Tuomas Airiston 
kannustin, 17 813 Avidly Oyj:n osaketta, siirtyi 
ostajan ja myyjän välisellä sopimuksella toteute-
tussa osakekaupalla huhtikuussa Jyrki Vaittiselle 
sitouttamistarkoituksessa. 

Jyrki Vaittisen siirryttyä pois yhtiön palveluksesta 
5.8.2019 kyseiset osakkeet on tarkoitus siirtää edelleen 
1.1.2020 toimitusjohtajana aloittaneelle Jesse Maulalle. 
Siirron odotetaan tapahtuvan vuoden 2020 ensimmäi-
sellä vuosipuoliskolla. 

Voimassaolevat valtuutukset 
Varsinainen yhtiökokous 1.4.2019 valtuutti, aiemmat 
käyttämättömät valtuudet peruuttaen, hallituksen päättä-
mään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden määrä voi 
olla enintään 236 877 kappaletta, mikä vastaa enintään 
noin 10 prosenttia Avidly Oyj:n kaikista osakkeista yhtiö-
kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan hankkia 
vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n 
(Helsingin Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth 
-markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen 
hankintahetken arvoon. Hallitus on valtuutettu muutoin 
päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien 
sen, miten osakkeita hankitaan. Hankitut omat osakkeet 
voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 
Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Avidly ei katsaus-
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kaudella hankkinut omia osakkeita tämän tai aiemman 
valtuutuksen nojalla.

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2019 valtuutti halli-
tuksen myös päättämään yhdestä tai useammasta 
maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka 
sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää 
osakeyhtiö lain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oi-
keuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella 
annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai osakeyh-
tiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja 
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä 
enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa enintään noin 
30 prosenttia Yhtiön 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 perusteella annettavien osakkeiden jälkeen. 
Valtuutus on voimassa 30.6.2020 asti. Hallitus käytti 
katsauskaudella valtuutusta luovuttaessaan osakkeita 
vastikkeellisesti yhtiön operatiiviselle johtajalle (COO) 
Teea Björklundille sitouttamistarkoituksessa sekä 
Hehku Marketing Oy:n ja NetPress GmbH -yritysoston 
rahoittamisessa. 

Edellä kuvattu osakeantivaltuutus ei kumonnut 
voimassaolevaa yhtiön hallitukselle 31.8.2018 annettua 
valtuutusta enintään 800 000 uuden yhtiön osakkeen 
antamiseen suunnatusti maksutta Avidly AB:n osak-
keiden ehdollisen lisäkauppahintaerän maksamiseksi. 
Sopimuksessa määriteltyä lisäkauppahintaa ei tule 
maksettavaksi.

HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous 2019
Avidlyn varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2019 
Helsingissä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,08 euroa 
(0,16) osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 3.4.2019 
ja maksupäivä 10.4.2019.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Joakim 
Fagerbakkin, Lasse Järvisen, Juha Mikkolan, Ville 
Skogbergin ja Jari Tuovisen toimikaudeksi, joka päättyy 
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Jari 
Tuovisen hallituksen puheenjohtajaksi.

Muutokset yhtiön johdossa
Vuoden 2019 alusta Avidlyn toiminta järjestettiin kahteen 
liiketoimintasegmenttiin ja johtoryhmän kokoonpano 
uudistui. Jyrki Vaittinen aloitti Avidlyn toimitusjohtajana 
1.1.2019, ja hänen lisäkseen johtoryhmään kuuluivat 
1.1.2019 alkaen talousjohtaja Mikko Marttinen, 
strategiajohtaja, varatoimitusjohtaja Ismo Nikkola, 
Suomen toiminnoista vastaava operatiivinen johtaja 
Teea Björklund ja kansainvälisistä toiminnoista vastaava 
operatiivinen johtaja Ingunn Bjøru. 

Jyrki Vaittinen lopetti yhtiön toimitusjohtajana 
5.8.2019, ja yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana aloitti 
talousjohtaja Mikko Marttinen. VTM Jesse Maula nimitet-
tiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 18.11.2019, ja hän 
aloitti tehtävässä 1.1.2020. 

Mikko Marttinen kertoi 7.11.2019 jättävänsä yhtiön 
vuoden 2019 lopussa. KTM Hans Parvikoski nimitettiin 
Avidlyn talousjohtajaksi 7.11.2019, ja hän aloitti tehtä-
vässä 1.2.2020. 

Selvitys Avidlyn hallintoperiaatteista on yhtiön sijoitta-
jasivuilla: investors.avidlyagency.com/hallinnointi 

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

Yhtiön Nasdaq First North Growth -markkinapaikan sään-
töjen edellyttämä hyväksytty neuvonantaja on tilikauden 
aikana ollut Oaklins Merasco Oy. 

TILINTARKASTAJA

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi Avidly Oyj:n ja 
sen muodostaman konsernin tilintarkastajaksi 
KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkasta-
jaksi KHT-tilintarkastaja Veikko Terhon.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA 
EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Strategiset riskit
Avidly pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin 
orgaanisesti ja tekemällä aktiivisesti yritysjärjestelyjä. 
Markkinointiviestintäala muuttuu tällä hetkellä nopeasti 
digitalisoitumisen myötä, mikä on tuonut ja tuo tulevai-
suudessa alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja koko 
toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi. 
Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Avidly joutuu jat kossa 
entistä enemmän kilpailemaan sekä alan vakiintuneiden 
toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. 
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Toiminnalliset riskit
Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinoin-
tiviestinnän palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on 
pyrkinyt jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttaan 
ja talousohjaustaan ja siten reagointikykyään mahdolli-
sissa suhdannemuutoksissa. 

Markkinointiviestintäalan painopisteen voimakkaana 
jatkuva muutos digitaalisiin palveluihin vaatii nykyiseltä 
henkilökunnalta uutta osaamista ja nopeaa uusiutumis-
kykyä. 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 
mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistu-
taan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haas-
tavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu. 
Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu 
on lisääntynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden 
kannattavuuteen. Ulkoistuspalveluiden osalta asiak-
kaiden kanssa sovittavat palvelusopimukset ovat usein 
pitkiä, ja mikäli Avidly epäonnistuu palvelusopimusten 
neuvotteluissa ja hinnoittelussa, voi sillä olla negatiivinen 
vaikutus Avidlyn kannattavuuden kehittymiseen. 

Avidly on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii 
jatkossakin tekemään yritysjärjestelyitä konsernin 
palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi sekä 
maantieteellisen peiton kasvattamiseksi. Avidly tavoit-
telee yritysjärjestelyiden toteuttamista entistä enemmän 
myös Euroopan alueella. Yritysostojen toteuttaminen 
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolella voi olla vaike-
ampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. 
Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien 
yritysten löytymisen sekä yrityskauppojen oikean 
hinnoittelun osalta. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa 
integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen yritysten 
asiakaskunnan ja henkilökunnan pitäminen Avidlyn 
palveluksessa järjestelyn jälkeen. 

Taloudelliset riskit
Avidlyn rahoitusvelkojen kokonaismäärä on noin 4,4 
miljoonaa euroa, josta noin 2,2 miljoonaa euroa on 
IFRS16 Vuokrasopimukset -standardin mukaista vuok-
ravastuuta. Viitekorkojen muutoksella ei ole olennaista 
vaikutusta Avidlyn rahoituskuluihin. Avidlyn korkoriski 
on pieni, eikä sen suojaamista ole erikseen katsottu 
tarpeelliseksi. 

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

Avidlyn liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuk-
sista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytys-
vakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi 
pääosa Avidlyn asiakirjoista varmuuskopioidaan auto-
maattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen varmen-
nettuun säilöön. 

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

Yhden tytäryhtiön yrityssaneerausohjelma
Avidly Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Avidly 
Marketing Oy:lle (aiemmin Zeeland Group Oy) vahvistet-
tiin 9.7.2014 lain mukainen saneerausohjelma. Vuonna 
2019 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. 

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Aiemmin tiedotetun mukaisesti VTM Jesse Maula 
aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2020 ja KTM Hans 
Parvikoski yhtiön talousjohtajana 1.2.2020.

Yhtiö julkaisi 19.2.2020 tulosvaroituksen, jossa täsmensi 
vuoden 2019 liiketulosohjeistustaan perustuen alustaviin 
tilintarkastamattomiin tilinpäätöstietoihin. Avidly arvioi 
tiedotteessa, että vuoden 2019 liiketulos jää noin 2,4 
miljoonaa euroa tappiolliseksi.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020 

Avidlyn näkemyksen mukaan markkinoinnin kokonais-
panostukset nykyisillä markkinoilla tulevat kasvamaan 
maltillisesti vuoden 2020 aikana. Avidly ei tässä 
vaiheessa vuotta anna arviota vuoden 2020 liikevaih-
doista ja liiketuloksesta. 

Helsingissä, 5. päivänä maaliskuuta 2020

AVIDLY OYJ
HALLITUS
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

1 000 EUROA Liitetieto 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

LIIKEVAIHTO  2,3 22 131 19 770

Liiketoiminnan muut tuotot  4   21 83

Materiaalit ja palvelut yhteensä  5   -4 886 -4 527

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  6   -13 924 -11 079

Poistot  7   -1 790 -431

Liiketoiminnan muut kulut  8   -3 935 -3 243

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta -10 43

LIIKEVOITTO -2 392 616

Rahoitustuotot ja -kulut  9   -201 -359

VOITTO ENNEN VEROJA -2 593 256

Tuloverot  10   115 96

Tilikauden voitto -2 478 352

JAKAUTUMINEN:

Emoyhtiön omistajille -2 478 352

Määräysvallattomille omistajille 0 0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos, EUR:

Laimentamaton  11   -1,03    0,22   

Laimennusvaikutuksella oikaistu  11   -1,03    0,22   

Konsernin laaja tuloslaskelma, 1 000 EUROA

Tilikauden voitto -2 478 352

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot -7 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä -2 485 352

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille -2 485 352

Määräysvallattomille omistajille 0 0
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KONSERNIN TASE

KONSERNIN TASE, IFRS

1 000 EUROA Liitetieto 31.12.2019 31.12.2018

VARAT
Pitkäaikaiset varat

Aineettomat oikeudet 13  774    698   

Liikearvo 13, 14  7 731    6 408   

Rakennukset 12  2 176    -     

Koneet ja kalusto 12  1 006    1 025   

Muut aineelliset hyödykkeet 12  83    13   

Osuudet osakkuusyhtiöistä 15  316    296   

Laskennalliset verosaamiset 16  551    440   

Pitkäaikaiset varat yhteensä  12 637    8 880   

Lyhytaikaiset varat

Keskeneräiset työt 17  1 061    1 195   

Myyntisaamiset 18  2 642    2 163   

Laskennalliset verosaamiset 16  388    365   

Muut saamiset 18  432    392   

Siirtosaamiset 18  614    541   

Rahavarat 19  484    3 025   

Lyhytaikaiset varat yhteensä  5 621    7 681   

Varat yhteensä  18 258    16 561   

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 20  322    322   

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20  9 690    8 338   

Kertyneet voittovarat 20 -2 978   -305   

Oma pääoma yhteensä  7 034    8 355   

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 22, 24  3 243    1 157   

Laskennallinen verovelka 16  289    250   

Muut pitkäaikainen 22, 24  -      665   

Pitkäaikaiset velat yhteensä  3 532    2 072   

Lyhytaikaiset velat

Rahoitusvelat 22, 24  1 114    641   

Saadut ennakkomaksut 23  226    211   

Ostovelat 23, 24  1 888    701   

Muut velat 23, 24  2 542    2 039   

Siirtovelat 23, 24  1 922    2 542   

Lyhytaikaiset velat yhteensä  7 692    6 134   

Velat yhteensä  11 224    8 206   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  18 258    16 561   
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RAHAVIRTALASKELMA

RAHAVIRTALASKELMA, IFRS

1 000 EUROA 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikevoitto -2 392    616   

Oikaisut liikevoittoon  1 790    431   

Käyttöpääoman muutos  136   -108   

Tuloslaskelman rahoitustuotot -17   -15   

Tuloslaskelman rahoituskulut  218    375   

Saadut rahoitustuotot  17    15   

Maksetut rahoituskulut -218   -375   

Maksetut verot -1   -5   

Liiketoiminnan rahavirta -467    934   

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -933   -713   

Yrityshankinta -1 839   -548   

IFRS16 vaikutus -2 664   

Investointien rahavirta -5 436   -1 261   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Yrityshankinnan vaikutus  372    405   

Lyhytaikaisten lainojen muutokset -233    442   

IFRS 16 lainojen vaikutus  2 664   -

Pitkäaikaisten lainojen muutokset  30   -1 250   

Osingot -188   -222   

Omien osakkeiden hankinta  -     -176   

Omien osakkeiden myynti  29    104   

Maksullinen osakeanti  688    2 600   

Rahoituksen rahavirta  3 362    1 903   

Rahavirrat yhteensä -2 541    1 576   

Rahavarojen muutos -2 541    1 576   

Rahavarat 1.1.  3 025    1 449   

Rahavarat 31.12.  484    3 025   
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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 1.1.2018  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   

1 000 EUROA Osake pääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2019  322    8 338   -305    8 355   

Osakeanti  1 323    1 323   

Osingon jako -188   -188   

Omien osakkeiden luovutukset  29    29   

Muuntoero -7   -7   

Tilikauden voitto -2 478   -2 478   

Oma pääoma 31.12.2019  322    9 690   -2 978    7 034   
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Konserni- 
tilinpäätöksen 
liitetiedot

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. TILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET 

KONSERNIN PERUSTIEDOT

Avidly on suomalainen moderni ja kasvava luova markki-
noinnin palvelutoimisto.

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 
osoitteesta Konepajankuja 1, 00510 Helsinki.

Avidly Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 
4.3.2020 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen 
osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdol-
lisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkistamisen 
jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella 
on myös mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen 
muuttamisesta.

 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on 
noudatettu 31.12.2019 voimassa olleita IAS- ja IFRS-
standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä 
tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjan-
pitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n 
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn 
mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standar-
deja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä 
täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaati-
musten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankin-
tamenoihin perustuen, ellei näissä laatimisperiaatteissa 
ole muuta mainittu. 

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

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

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukai-
sesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden 
tekemistä ja harkintaan perustuvia ratkaisuja. Lisäksi 
joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden soveltamisessa sekä tekemään arvioita 
esimerkiksi poistoaikoihin ja arvonalentumistestauksiin. 

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot 
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen rapor-
tointikauden päättymispäivänä. Arvioiden taustalla 
ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, 
tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset. 
Mahdollisten arvioiden ja oletusten muutokset merkitään 
kirjanpitoon sillä tilikaudella, 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 hyödykkeiden arvonalentumisen testaami-
seen. Vaihto-omaisuuden arvostamiseen liittyy arviota ja 
harkintaa erityisesti varaston epäkuranttiuden osalta.

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen 
arvonalentumisen varalta liikearvo sekä ne aineettomat 
hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaiku-
tusaika, sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta. 
Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat 
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien 
laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edel-
lyttää arvioiden käyttämistä. Lisätietoja kerrytettävissä 
olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten 
muutoksille on annettu liitetietojen kohdassa 13 
”Aineettomat hyödykkeet”.

YHDISTELYPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on 
määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla 
osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle 
tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se 
pystyy vaikuttamaan 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 liiketoimia. Ne kirjataan yleensä 
tulosvaikutteisesti. Mahdollinen ehdollinen lisäkaup-
pahinta on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä 
ja se on luokiteltu joko velaksi tai omaksi pääomaksi. 
Velaksi luokiteltu lisäkauppahinta arvostetaan käypään 
arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja 
tästä syntyvä voitto tai tappio kirjataan tulosvaikuttei-
sesti. Omaksi pääomaksi luokiteltua lisäkauppahintaa ei 
arvosteta uudelleen. Mahdollinen määräysvallattomien 
omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan 
joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräys-
vallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta 
hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta nettovaral-
lisuudesta. Arvostamisperiaate määritetään erikseen 
kullekin yrityshankinnalle. 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 konserniti-
linpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei 
eliminoida siinä tapauksessa, että tappio johtuu arvon-
alentumisesta. Emoyrityksellä tytäryrityksessä olevan 
omistusosuuden muutokset, jotka eivät johda määräys-
vallan menettämiseen, käsitellään omaa pääomaa 
koskevina liiketoimina.

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.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätök-
seen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin 
osuus osakkuusyrityksen tappiosta ylittää sijoituksen 
kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-ar-
voon eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, 
ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoit-
teiden täyttämiseen. Osakkuusyrityssijoitus sisältää sen 
hankinnasta syntyneen liikearvon. Realisoitumattomat 
voitot ja tappiot konsernin ja osakkuusyrityksen välillä 
on eliminoitu konsernin omistusosuuden mukaisesti. 
Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida, jos liike-
tapahtuma antaa viitteitä luovutetun omaisuuserän 
arvonalentumisesta. Konsernin omistusosuuden 
mukainen osuus osakkuusyrityksen tilikauden tuloksesta 
esitetään ennen liikevoittoa. Vastaavasti konsernin osuus 
osakkuusyrityksen muihin laajan tuloksen eriin kirjatuista 
muutoksista kirjataan konsernin muihin laajan tuloksen 
eriin. Konsernin osakkuusyrityksillä ei ole ollut tällaisia 
eriä tilikausilla 2015–2019.

Avidly-konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Avidly-konserni muutti raportointirakennettaan vuoden 
2019 alussa ja raportoi 1.1.2019 alkavalta tilikau-
delta kaksi segmenttiä. Nämä liiketoiminta-alueet 
ja raportointisegmentit ovat Markkinointipalvelut ja 
Inbound-markkinointi. 

ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISTEN  
ERIEN MUUTTAMINEN

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

Tilinpäätöshetkellä saamiset ja velat muunnetaan 
tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisen aiheuttamat 
kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti.

TULOUTUSPERIAATTEET JA LIIKEVAIHTO

Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myyn-
nistä saadut tuotot välillisillä veroilla ja alennuksilla 
oikaistuna.

Myyntituotot tuloutetaan kerralla kun palvelu on 
suoritettu ja määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle. 
Määräysvallan katsotaan siirtyneen, 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. käyttö-
omaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja liiketoiminnan 
luovutuksista saatavat tuotot.

TYÖSUHDE-ETUUDET

Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksu-
pohjaisiksi järjestelyiksi. Avidly-konsernin lakisääteiset ja 
vapaaehtoiset eläkejärjestelmät ovat maksupohjaisia.

Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä eläkemaksut 
suoritetaan eläkevakuutusyhtiölle. Suoritukset maksu-
pohjaisiin järjestelyihin kirjataan kuluiksi sen tilikauden 
tuloslaskelmaan, 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 arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan 
muut kulut ja osuus osakkuusyritysten tuloksesta. Kaikki 
muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään 
liikevoiton alapuolella.

TULOVEROT

Tuloslaskelman verokulut muodostuvat kauden verotet-
tavaan 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 kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 
Suurimmat väliaikaiset erot syntyvät rahoitusleasingin 
käsittelystä sekä myynnin tuloutuksen ja keskeneräisen 
työn jaksotuseroista. Verotuksessa vähennyskelvotto-
masta liikearvon arvonalentumisesta ei kirjata laskennal-
lista veroa. Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä 
verokantoja, jotka on säädetty tai jotka on käytännössä 
hyväksytty tilinpäätöspäivään mennessä.

Laskennalliset verosaamiset kirjataan siihen määrään 
asti kun on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy 
verotettavaa tuloa, jota vastaan laskennallinen vero-
saamisen voi hyödyntää. Tätä menettelyä on sovellettu 
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verotuksessa vahvistettujen tappioiden laskennallista 
verosaamista laskettaessa. Laskennalliset verovelat 
kirjataan täysimääräisesti.

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

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu 
hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja 
arvonalentumistappioilla. Hankintamenoon sisällytetään 
menot, jotka välittömästi aiheutuvat aineellisen käyttö-
omaisuuserän hankinnasta. Muut kulut, kuten normaalit 
huolto- ja korjaustoimenpiteet, kirjataan tuloslaskelmaan 
kuluiksi niiden syntyhetkellä.

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

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Liikearvo
Liiketoimintojen yhdistämisessä syntyvä liikearvo kirja-
taan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallatto-
mien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin 
omistettu osuus yhteenlaskettuina ylittävät hankitun 
nettovarallisuuden käyvän arvon. 

Suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti 
konserniaktiiva on laskettu hankintahinnan ja tytäryri-
tyksen oman pääoman erotuksena ja kohdistettu niille 
tytäryrityksen omaisuuserille, joista eron on katsottu 
johtuvan. IFRS-tilinpäätöksessä hankitun tytäryrityksen 
yksilöitävissä olevat varat ja velat on arvostettu hankin-
ta-ajankohdan käypään arvoon, jolloin liikearvon osuus 
yleensä pienenee. Konsernitilinpäätöksessä on sovellettu 
IFRS 3 -standardia takautuvasti. IFRS 1:n vaatimuksen 
mukaisesti koko liikearvo on testattu siirtymähetkellä 
arvonalentumisen varalta. Testaus ei johtanut arvonalen-
tumiskirjauksiin avaavassa IFRS-taseessa. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

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 havaitse-
miseksi. Jos viitteitä arvonalentumisesta havaitaan, 
määritetään omaisuuserästä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville 
yksiköille. Se testataan vuosittain arvonalentumisen 
varalta. Arvonalentumistappio syntyy, jos omaisuu-
serän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää 
omaisuuserän kerrytettävissä olevan rahamäärän. 
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 kerry-
tettävissä 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 diskonttauskor-
kojen perusteella, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa 
tuottavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta 
ennen veroja. Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 
sekä muihin aineettomiin hyödykkeisiin, paitsi liikear-
voon 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.

VUOKRASOPIMUKSET

Avidly-konsernissa otettiin käyttöön uusi IFRS 16 
Vuokrasopimukset -standardi 1.1.2019. Tämän seurauk-
sena konsernissa kirjattiin taseeseen ei-purettavissa 
olevat vuokrasopimukset. Konserni noudatti siirtymisessä 
yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailuvuoden lukuja 
ei ole oikaistu, eikä omaan pääomaan ole tehty oikaisuja 
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standardin käyttöönotosta johtuen. Standardin käyt-
töönoton vaikutus konsernin taseen käyttöomaisuuseriin 
oli 1.1.2019 yhteensä 2 644 tuhatta euroa. Vastaavasti 
pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin on kirjattu 
1.1.2019 yhteensä 2 644 tuhannen euron suuruinen 
vuokrasopimusvelka. Standardimuutos vaikutti myös 
tuloslaskelmaan, sillä liiketoiminnan muihin kuluihin 
sisältyneiden vuokrakulujen tilalle on kirjattu korkokulut 
ja poistot. Standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää 
vaikutusta liikevoittoon. 

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 
myyntihinta, joka saadaan tavanomaisessa liiketoi-
minnassa ja josta on vähennetty arvioidut valmiiksi 
saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin 
toteutumiseksi välttämättömät menot. 

MYYTÄVÄNÄ OLEVAT OMAISUUSERÄT JA 
LOPETETUT TOIMINNOT

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lope-
tettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät arvostetaan 
IFRS 5 -standardin mukaisesti kirjanpitoarvoon tai sitä 
alempaan käypään arvoon, vähennettynä menoilla, joiden 
arvioidaan syntyvän hyödykkeen myynnistä. Kun omai-
suuserä on luokiteltu myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi 
omaisuuseräksi tai luovutettavien erien ryhmäksi, siitä 
ei tehdä poistoja. Myytävänä olevaksi luokiteltu pitkäai-
kainen 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 luokittelukriteerit. 
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 
kirjataan arvonalentumisena saamiset, joista ei arvioida 
kertyvän tulevaisuudessa tuottoa. Yhtiön johto arvioi 
käytössä oleviin tietoihin perustuen asiakkaan kyvyn 
suorittaa velvollisuutensa 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 rahoi-
tusvarat. Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin tavoit-
teen sekä rahoitusvarojen sopimusperusteisten rahavir-
taominaisuuksien perusteella alkuperäisen hankinnan 
yhteydessä. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjat-
tavat rahoitusvarat ovat ehdollisia kauppahintasaatavia 
ja johdannaisinstrumentteja. Ehdolliset kauppahintasaa-
tavat syntyvät yritysjärjestelyissä. Kauppahintasaatavat 
ja johdannaisinstrumentit merkitään syntyessään 
taseeseen käypään arvoonsa ja arvostetaan uudelleen 
tilinpäätöshetkellä. Ehdollisten kauppahintasaatavien 
käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelman 
rahoituseriin. Ehdollisten kauppahintasaatavien ja 
-velkojen arvonmääritys perustuu arvioitujen vastaisten 
rahavirtojen diskontattuihin arvoihin. Arvonmääritys 
tehdään jokaisena raportointipäivänä perustuen kauppa-
hintasopimusten mukaisiin ehtoihin. Johto arvioi ehtojen 
toteutumista jokaisena raportointipäivänä.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin 
rahoitusvaroihin sisältyvät myyntisaamiset sekä muut 
saamiset. IAS 39 mukaisesti nämä erät sisältyivät erään 
lainat ja muut saamiset. Myyntisaamiset ja sopimuksiin 
perustuvat omaisuuserät kirjataan pois taseesta lopul-
lisina luottotappioina, kun niistä ei voida kohtuudella 
odottaa saatavan maksua. Viitteitä siitä, ettei maksua 
voida kohtuudella odottaa, ovat velallisen merkittävät 
taloudelliset vaikeudet, konkurssin todennäköisyys, 
maksujen laiminlyönti tai maksusuoritusten viivästy-
minen yli 180 päivää. Myyntisaamisista ja sopimuksiin 
perustuvista omaisuuseristä johtuvat arvonalentumis-
tappiot 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 rahoi-
tustuottoihin, kun oikeus osinkoon on syntynyt.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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RAHAVARAT

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa 
nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista 
lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, jotka ovat 
helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan 
määrään käteisvaroja ja joiden arvonmuutosten riski on 
vähäinen. 

VARAUKSET JA EHDOLLISET VELAT

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikai-
semman tapahtuman seurauksena olemassa oleva 
oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennä-
köistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudel-
lista suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen 
ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. 
Varaukset voivat liittyä toimintojen uudelleenjärjeste-
lyihin, tappiollisiin sopimuksiin, oikeudenkäynteihin 
ja veroriskeihin. Liitetietona esitettävä ehdollinen 
velka on joko aikaisempien tapahtumien seurauksena 
syntynyt mahdollinen velvoite, jonka realisoituminen on 
epävarmaa, tai olemassa oleva velvoite, joka ei todennä-
köisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä tai jonka 
suuruutta ei pystytä määrittämään luotettavasti.

SOVELLETUT UUDET JA UUDISTETUT  
STANDARDIT JA TULKINNAT 

Avidly-konsernissa otettiin käyttöön uusi 
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi 1.1.2019. 
Standardimuutoksen vaikutus on kuvattu tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden kohdassa ”Vuokrasopimukset”.

MYÖHEMMIN SOVELLETTAVAT UUDET JA 
UUDISTETUT STANDARDIT JA TULKINNAT 

Taloudellisen raportoinnin käsitteellinen viitekehys
IASB on julkaissut uudistetun käsitteellisen viiteke-
hyksen, jota on ryhdytty käyttämään standardeja annet-
taessa tehtävissä päätöksissä välittömästi. Standardin 
keskeisimmissä muutokset ovat seuraavat:
• kasvatetaan yrityksen vastuullisen hoitamisen 

(stewardship) painotusta taloudellisen raportoinnin 
tavoitteena

• palautetaan varovaisuus puolueettomuuden 
osatekijäksi

• määritellään raportoiva yhteisö, joka voi olla juri-
dinen yksikkö tai sen osa

• uudistetaan varojen ja velkojen määritelmät
• poistetaan todennäköisyyteen perustuva kirjaamis-

kynnys ja lisätään taseesta pois kirjaamista koskevaa 
ohjeistusta

• lisätään ohjeistusta erilaisista arvostusperusteista ja
• todetaan, että voitto tai tappio on ensisijainen suori-

tuskyvyn mittari ja että muihin laajan tuloksen eriin 
kirjatut tuotot ja kulut pitäisi periaatteessa siirtää 
tulosvaikutteisiksi silloin, kun se lisää tilinpäätöksen 
merkityksellisyyttä tai parantaa todenmukaista 
esittämistä.

Mihinkään voimassa olevaan standardiin ei tehdä 
muutoksia. Yritysten pitää soveltaa uudistettua viite-
kehystä 1.1.2020 alkaen, jos ne käyttävät viitekehystä 
määrittäessään sellaisiin liiketoimiin, tapahtumiin ja 
olosuhteisiin sovellettavia tilinpäätöksen laatimis-
periaatteita, joita ei muutoin käsitellä standardeissa. 
Näiden yritysten tulee harkita, ovatko niiden soveltamat 
laatimisperiaatteet edelleen asianmukaisia uudistetun 
viitekehyksen mukaan. Avidly tekee tämän arvioinnin 
vuoden 2020 aikana.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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2. SEGMENTTIRAPORTOINTI

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä, 
Markkinointipalvelut ja Inbound-markkinointi. 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 000 EUROA 1–12 2019 1–12 2018 Muutos, %

Liikevaihto segmenteittäin

Markkinointipalvelut 16 723 17 616 -5,1 %

Inbound-markkinointi 5 408 2 154 151,1 %

Avidly-konserni, yhteensä 22 131 19 770 11,9 %

Myyntikate segmenteittäin

Markkinointipalvelut 12 299 13 263 -7,3 %

Inbound-markkinointi 4 967 2 064 140,6 %

Avidly-konserni, yhteensä 17 266 15 327 12,7 %

Liikevoitto segmenteittäin

Markkinointipalvelut -1 301 799 -262,8 %

Inbound-markkinointi -1 091 -183 496,2 %

Avidly-konserni, yhteensä -2 392 616 -488,3 %

Oikaistu liikevoitto* segmenteittäin

Markkinointipalvelut -1 301 838 -255,3 %

Inbound-markkinointi -961 -27 3459,3 %

Avidly-konserni, yhteensä -2 262 811 -378,9 %

1 000 EUROA 31.12.2019 31.12.2018 Muutos, %

Varat segmenteittäin

Markkinointipalvelut 14 897 13 085 13,8 %

Inbound-markkinointi 3 361 3 476 -3,3 %

Avidly-konserni, yhteensä 18 258 16 561 10,2 %

Velat segmenteittäin

Markkinointipalvelut 7 779 7 184 8,3 %

Inbound-markkinointi 3 445 1 022 237,1 %

Avidly-konserni, yhteensä 11 224 8 206 36,8 %

*  Avidly julkaisee yritysostojen järjestelykuluilla oikaistun liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Tämä vaihtoehtoinen tunnusluku ei perustu IFRS:ään. 
Sen tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vuonna 2019 Avidlyn 
yritysostoihin liittyvät järjestelykulut olivat yhteensä 130 tuhatta euroa. Vertailukaudella järjestelykuluja oli 195 tuhatta euroa.



33

3.  LIIKEVAIHTO

1 000 EUROA 2019 2018

Suomi 18 202 18 599

Muut maat 3 929 1 171

Yhteensä 22 131 19 770

4.  LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

1 000 EUROA 2019 2018

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 12 78

Vuokratuotot 0 0

Muut 9 5

Yhteensä 21 83

5.  AINEIDEN JA TARVIKKEIDEN 
KÄYTTÖ

1 000 EUROA 2019 2018

Ostot tilikauden aikana 3 338 3 092

Varastojen muutos -145 -78

Ulkopuoliset palvelut 1 693 1 513

Yhteensä 4 886 4 527

6.  PALKAT JA MUUT TYÖSUHDE-
ETUUKSISTA AIHEUTUNEET KULUT

1 000 EUROA 2019 2018

Palkat 11 800 9 362

Eläkekulut, maksupohjaiset 
järjestelyt 1 842 1 551

Muut henkilösivukulut 282 166

Yhteensä 13 924 11 079

Konsernin henkilöstö 
keskimäärin tilikaudella 246 195

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 
nro 27. Lähipiiritapahtumat.

7.  POISTOT JA ARVONALENTUMISET

1 000 EUROA 2019 2018

Aineettomat hyödykkeet 235 132

Rahoitusleasing + 
vuokrakiinteistöt 1 500 246

Muut aineelliset hyödykkeet 55 53

Yhteensä 1 790 431

8.  LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

1 000 EUROA 2019 2018

Toimitilakulut 378 971

Yrityshankintojen kulut 130 195

Muut kulut 3 427 2 077

Yhteensä 3 935 3 243

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

1 000 EUROA 2019 2018

Tilintarkastus 55 21

Muut palvelut 10 21

Yhteensä 65 42

9.  RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

RAHOITUSTUOTOT

1 000 EUROA 2019 2018

Korkotuotot muilta 17 15

Yhteensä 17 15

RAHOITUSKULUT

1 000 EUROA 2019 2018

Korkokulut jaksotettuun 
hankintamenoon 
arvostettavista rahoitusveloista 87 158

Muut rahoituskulut 131 217

Ehdollisen  
kauppahintavelan muutos 0 0

Yhteensä 218 375

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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10.  TULOVEROT

1 000 EUROA 2019 2018

Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuva vero 2 3

Edellisten tilikausien verot 0 0

Laskennalliset verot:

Syntyneet ja purkautuneet 
väliaikaiset erot -117 -99

Yhteensä -115 -96

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

1 000 EUROA 2019 2018

Voitto ennen veroja -2 593 256

Tuloverot voimassaolevalla 
verokannalla -519 51

Kirjaamaton verosaaminen 
tilikauden tuloksesta 404 12

Käyttämättömien vahvistettujen 
tappioiden kirjaus 0 -159

Yhteensä -115 -96

11.  OSAKEKOHTAINEN TULOS

1 000 EUROA 2019 2018

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva tilikauden voitto -2 478 352

Emoyrityksen omistajille 
kuuluva tilikauden voitto 
osakekohtaisen tuloksen 
laskemiseksi, jatkuvat 
toiminnot -2 478 352

Osakkeiden lukumäärä 
painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana 2 409 549 1 585 980

Laimentamaton 
osakekohtainen tulos,  
jatkuvat toiminnot -1,03 0,22

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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12. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

2019 
 
1 000 EUROA

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Rakennukset Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 1 969 13 2 644 4 626

Lisäykset 607 70 461 1 138

Vähennykset 0 0 0

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 2 576 83 3 105 5 764

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -944 0 0 -944

Poistot -626 0 -929 -1 555

Vähennysten kertyneet poistot 0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 570 0 -929 -2 499

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 1 025 13 2 644 3 682

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 1 006 83 2 176 3 265

2018 
 
1 000 EUROA

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Rakennukset Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 1 362 1 0 1 363

Lisäykset 697 13 0 710

Vähennykset -90 -1 0 -91

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 1 969 13 0 1 982

0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -645 0 0 -645

Poistot -299 0 0 -299

Vähennysten kertyneet poistot

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -944 0 0 -944

Kirjanpitoarvo 1.1.2018 717 1 0 718

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 025 13 0 1 038

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

2019 
 
1 000 EUROA Liikearvo

Aineettomat 
oikeudet Yhteensä

Alkuperäinen hankintameno 1.1. 6 408 2 002 8 410

Lisäykset 1 323 311 1 634

Vähennykset 0

Alkuperäinen hankintameno 31.12. 7 731 2 313 10 044

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -1 304 -1 304

Poistot -235 -235

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -1 539 -1 539

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 6 408 698 7 106

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 7 731 774 8 505

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

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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ARVONALENTUMISTESTAUS

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä. 
Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdis-
tettu kyseisille segmenteille. Konsernille kohdistetun 
liikearvon yhteenlaskettu arvo on 7 731 tuhatta euroa. 
Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet 
pohjautuvat johdon hyväksymiin, segmentti- ja konser-
nikohtaisiin ennusteisiin, jotka kattavat viiden vuoden 
ajanjakson ja jotka vaikuttavat myös terminaalikauteen.
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 kokonaiskus-
tannusta. Diskonttauskoron osatekijät ovat:

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

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

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

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

Arvonalentumistestausten ja toteutettujen 
herkkyysanalyysien perusteella ei ole tarvetta 
arvonalentumiskirjauksiin.
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14.  HANKITUT LIIKETOIMINNOT

TILIKAUDEN 2019 HANKINNAT

LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 28.8.2019 NetPress GmbH:n osake-
kannan. Kauppahinta oli 369 tuhatta euroa. Lisäksi myyjä 
on oikeutettu mahdolliseen lisäkauppahintaan (ehdol-
linen vastike) joka maksetaan käteisellä tai osakkeina 
vuonna 2021  

LUOVUTETTU VASTIKE

1 000 EUROA

Käteinen raha 85

Liikkeeseen laskettujen 
osakkeiden käypä arvo  284 

Ehdollinen vastike  421 

Kokonaishankintameno 790
Konserni on kirjannut yhteensä 65 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 
käyttöomaisuushyödykkseet 2

Aineettomat hyödykkeet 10

Asiakassopimukset 224

Varasto 0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 132

Rahavarat 1

Varat yhteensä 369

Laskennalliset verovelat 45

Muut velat 474

Velat yhteensä 519

Nettovarallisuus -150

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA

1 000 EUROA

Luovutettu vastike 790

Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva 
nettovarallisuus -150

Liikearvo 940

LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 31.3.2019 Hehku Marketing Oy:n 
osakekannan. Kauppahinta oli 360  tuhatta euroa. 
Hankinnasta ei tule maksettavaksi lisäkauppahintaa.

LUOVUTETTU VASTIKE

1 000 EUROA

Käteinen raha 0

Liikkeeseen laskettujen osakkeiden 
käypä arvo  353 

Ehdollinen vastike  -   

Kokonaishankintameno 353

Konserni on kirjannut yhteensä 40 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 
käyttöomaisuushyödykkseet 0

Aineettomat hyödykkeet 48

Asiakassopimukset 90

Varasto 0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1

Rahavarat 10

Varat yhteensä 149

Laskennalliset verovelat 18

Muut velat 150

Velat yhteensä 168

Nettovarallisuus -19

LIIKEARVON SYNTYMINEN HANKINNASSA

1 000 EUROA

Luovutettu vastike 353

Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva 
nettovarallisuus -19

Liikearvo 372

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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TILIKAUDEN 2018 HANKINNAT

LIIKETOIMINNAN HANKINTA

Konserni hankki 31.8.2018 Avidly Ab:n osakekannan. 
Kauppahinta oli 2 058 tuhatta euroa. 

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 
käyttöomaisuushyödykkseet 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

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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15.  OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

1 000 EUROA 2019 2018

Alkusaldo 296 253

Lisäykset 20 43

Kirjanpitoarvo 31.12. 316 296

Nimi Pääasial linen toimiala Koti paikka Omistus osuus
PCKT Money Oyj Maksu korttien tarjoaminen Espoo 25 %

16. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT

2019

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.

Laskennalliset verosaamiset

Tuloutukseen liittyvät erot 150 38 188

Vahvistetut tappiot 617 96 713

Hankitut liiketoimet 38 38

Yhteensä 805 134 939

Laskennallinen verosaaminen 
31.12.2019 805 134 0 939

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

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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2019

1 000 EUROA 1.1.
Kirjattu tulos-

laskelmaan
Kirjattu omaan 

pääomaan 31.12.

Laskennalliset verovelat

Tuloutukseen liittyvät erot 127 -24 103

Hankitut liiketoimet 81 139

Muut erät 42 5 47

Yhteensä 250 -19 0 289

Laskennallinen verovelka 31.12.2019 250 -19 0 289

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

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMA

1 000 EUROA 2019 2018

Erääntymättömät ja  
alle 30 pv erääntyneet 2 260 1 986

31–60 pv erääntyneet 141 99

61–90 pv erääntyneet 35 19

Yli 90 pv erääntyneet 206 59

Yhteensä 2 642 2 163

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

1 000 EUROA 2019 2018

Muut korottomat saamiset 464 134

Muut menoennakot 102 238

Ennakolaskutus 48 169

Yhteensä 614 541

19. RAHAVARAT

1 000 EUROA 2019 2018

Käteinen raha ja pankkitilit 484 3 025

Rahavarat taseessa 484 3 025

17. VAIHTO-OMAISUUS

1 000 EUROA 2019 2018

Keskeneräiset työt 1 054 1 185

Tavarat 7 10

Yhteensä 1 061 1 195

18.  MYYNTISAAMISET JA MUUT 
SAAMISET

1 000 EUROA 2019 2018

Lyhytaikaiset

Lainat ja muut saamiset

Myyntisaamiset 2 642 2 163

Laskennalliset verosaamiset 388 365

Muut saamiset 92 81

Lainasaamiset 340 311

Tuloverosaamiset

Siirtosaamiset 614 541

Yhteensä 4 076 3 461

Konserni on kirjannut tilikaudella myyntisaamisista 
arvonalentumistappioita 106 tuhatta euroa (2018: 
1 tuhatta euroa). Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriski-
keskittymiä. Myyntisaamisten kirjanpitoarvo vastaa niiden 
käypää arvoa. Myyntisaamisiin ja muihin lyhytaikaisiin 
saamisiin liittyvän luottoriskin enimmäismäärä on niiden 
kirjanpitoarvo. Konsernilla ei ole vakuuksia myyntisaa-
misten tai muiden saamisten osalta.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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20. OMA PÄÄOMA

OSAKEPÄÄOMA

Osakepääomaan merkitään osakeantien yhteydessä 
saatu osakkeiden merkintähinta siltä osin kuin merkintä-
hintaa ei osakeantipäätöksessä ole päätetty kirjattavaksi 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Avidly Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeita on 2 487 502 
kappaletta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määritetty enim-
mäisosakemäärää. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön 
osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Seuraavassa on esitetty muutokset osakkeiden lukumää-
rissä ja vastaavat muutokset omassa pääomassa

1 000 EUROA

Osakkeiden 
lukumäärä 

(tuhatta 
kappaletta) Osakepääoma

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Omat osakkeet

1.1.2018 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

Osakeanti 229 1 323

Omien osakkeiden luovuttaminen 29 -5

Omien osakkeiden hankinta 0 0

31.12.2019 2 488 322 9 690 14

Konsernin hallussa on omia osakkeita 14 212 kpl  
(2018: 19 212 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 2019 osinkoa jaettiin yhteensä 0,08 euroa osak-
keelta, yhteensä 188 tuhatta euroa (vuonna 2018 0,16 
euroa osakkeelta, yhteensä 222 tuhatta euroa).
Tilikauden päättymispäivän jälkeen hallitus on ehdot-
tanut jaettavaksi osinkoa 0,00 euroa ulkona olevalta 
osakkeelta.

21.  OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Tilikauden aikana konsernilla ei ole ollut osakeperusteisia 
kannustinjärjestelyjä.

22. RAHOITUSVELAT

KIRJANPITOARVO

1 000 EUROA 2019 2018

Pitkäaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon arvostetut 
rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 885 502

Rahoitusleasing + 
vuokrakiinteistöt 1 360 242

Ehdolliset kauppahintavelat 501 80

Shekkitililimiitti 497 415

Saneerausvelka 0 583

Yhteensä 3 243 1 822

Lyhytaikaiset jaksotettuun 
hankintamenoon arvostetut 
rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 137 260

Saneerausvelat 583 553

Factoring 398 1 344

Rahoitusleasing + 
vuokrakiinteistöt 806 381

Yhteensä 1 924 2 538

Jaksotettuun hankinta-
menoon arvostetut 
rahoitusvelat yhteensä 5 167 4 360

Rahoituslaitoslainojen kirjanpitoarvo on laskettu käyt-
tämällä efektiivisen koron menetelmää ja käypä arvo on 
määritelty diskontatun kassavirran menetelmällä, jossa
diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni 
saisi vastaavaa lainaa ulkopuolelta tilikauden päättymis-
päivänä. Kaikki rahalaitoslainat ovat euromääräisiä. 

23. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

1 000 EUROA 2019 2018

Lyhytaikaiset

Ostovelat 1 888 701

Saadut ennakot 226 211

Muut lyhytaikaiset velat 2 542 2 039

Tuloverovelat 0 0

Siirtovelat 1 922 2 542

Yhteensä 6 578 5 493

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

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

1 000 EUROA 2019 2018

Factoring luotto 398 1 344

Lomapalkkamenot 844 909

Muut siirtovelat 680 289

Yhteensä 1 922 2 542

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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24. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille 
rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena 
on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haital-
liset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoi-
tusriskit ovat valuuttariski, korkoriski, maksuvalmiusriski 
ja luottoriski. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaat-
teet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta 
vastaa konsernin talousosasto. Konsernin talousosasto 
tunnistaa ja arvioi riskit ja hankkii tarvittaessa instru-
mentit 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 edellämainittuihin valuuttoihin liittyvät kurssiriskit 
ovat tilinpäätöshetkellä vähäisiä.

KORKORISKI

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

KORKORISKIN HERKKYYSANALYYSI

1 000 EUROA 2019 2018

Vaihtuvakorkoiset lainat

Lainat rahoituslaitoksilta 1 519 1 385

Markkinakorkojen 1 % 
muutoksen vaikutus tulokseen 
verojen jälkeen

Muutos + 1 % 15 14

Muutos -1 % -15 -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 
vahvistettiin 9.7.2014 yrityssaneerauslain mukainen 
saneerausohjelma. Avidly Marketing Oy on toteuttanut 
vahvistettua saneerausohjelmaa suunnitelman mukai-
sesti. 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 2020 2021 2022+ Yhteensä

2019

Lainat rahoituslaitoksilta 1 022 140 903 1 042

Rahoitusleasing + vuokrakiinteistöt 2 166 830 1 401 2 231

Factoring 398 402 402

Shekkitililimiitti 497 507 507

Saneerausvelka 583 590 590

Ostovelat 1 888 1 888 1 888

Yhteensä 6 554 3 850 2 304 507 6 660

RAHOITUSVELKOJEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT KASSAVIRRAT (SISÄLTÄEN RAHOITUSKULUT)

1 000 EUROA Tasearvo 2019 2020 2021+ Yhteensä

2018

Lainat rahoituslaitoksilta 762 265 510 775

Rahoitusleasing + vuokrakiinteistöt 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

Lainoihin rahoituslaitoksilta rahoitussopimukseen sisältyy normaaleja kovenanttiehtoja omavaraisuudesta.

LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKI

Konsernin luottoriski muodostuu myyntisaamisista ja 
ennakkomaksuista. Konsernin pääasialliset maksuehdot 
ovat 14 pv netto. Myyntisaamisiin ei liity merkittävää 
luottoriskiä, koska saatavakannat koostuvat suuresta 
määrästä pieniä saatavia. Tilikauden aikana on kirjattu 
luottotappioita 106 tuhatta euroa (2018: 1 tuhatta 
euroa). Myyntisaamisten ikäanalyysi on esitetty liitetie-
dossa 16. ”Myyntisaamiset ja muut saamiset”.

Ostotoiminnan ennakkomaksuihin liittyvää vastapuo-
liriskiä minimoidakseen konserni pyrkii toimimaan 
pitkäaikaisesti tunnettujen tavarantoimittajien kanssa.

PÄÄOMARAKENTEEN HALLINTA 

Pääoman hallinnan tavoitteena on tehokas pääoma-
rakenne, joka varmistaa liiketoiminnan normaalit 
toimintaedellytykset ja kasvattaa omistaja-arvoa pitkällä 
aikavälillä. Pääomarakenteen säilyttämiseksi tai muutta-
miseksi konserni voi mm. muuttaa osakkeenomistajille 
maksettavien osinkojen määrää tai muuttaa investointien 
määrää tai ajoitusta. Pääomana hallinnoidaan konserni-
taseen osoittamaa omaa pääomaa. 

Avidly Marketing Oy:n saneerausohjelmassa on 
määritelty 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 2019 2018

Yhden vuoden kuluessa 0 1 080

Yli vuoden ja enintään viiden 
vuoden kuluessa 0 4 320

Yli viiden vuoden kuluttua 0 0

Yhteensä 0 5 400

LEASINGSOPIMUSTEN MAKSUT

1 000 EUROA 2019 2018

Yhden vuoden kuluessa 0 381

Yli vuoden ja enintään viiden 
vuoden kuluessa 0 232

Yhteensä 0 613

26. VASTUUSITOUMUKSET

OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET

1 000 EUROA 2019 2018

Yrityskiinnitykset 2 100 2 100

Pantatut osakkeet 
kirjanpitoarvoltaan 0 0

Pantatut pankkitilit 0 0

Yhteensä 2 100 2 100

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

27. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

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

Yritys Kotimaa

 Konsernin 
omistusosuus 

%

Emoyhtiön 
omistusosuus 

%

Avidly Oyj Suomi

Avidly Marketing Oy Suomi 100 100

Avidly Media Oy Suomi 95 95

Avidly Nitroid Oy Suomi 100 100

Avidly Inbound Finland Oy Suomi 100 100

Sugar Helsinki Oy Suomi 100 100

Avidly Ab Ruotsi 100 100

Avidly Sweden Ab Ruotsi 100 0

Avidly Norway AS Norja 100 0

Avidly Denmark APS Tanska 100 0

Netpress GmbH Saksa 100 100

Lähipiiriin luetaan lisäksi tahot, jotka kykenevät käyttämään Avidly Oyj:öön nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaiku-
tusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa, kuten suurimmat osakkeenomistajat, hallituksen 
jäsenet, toimitusjohtaja, heidän perheenjäsenensä ja heidän johtamat yritykset sekä muut IAS 24 -standardin mukaisesti 
lähipiiriin kuuluviksi määritellyt tahot.

Konsernin saatavat lähipiiriltä ovat yhteensä 53 tuhatta euroa.

JOHDON TYÖSUHDE-ETUUDET, PALKAT JA PALKKIOT

1 000 EUROA 2019 2018

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sekä palkkiot

Toimitusjohtaja 207 220

Muut johtoryhmän jäsenet 405 497

Jari Tuovinen (hallituksen puheenjohtaja) 42 18

Juha Mikkola (hallituksen jäsen) 0 0

Ville Skogberg (hallituksen jäsen) 21 9

Marko Häkkinen (hallituksen jäsen) 3 9

Joakim Fagerbakk (hallituksen jäsen) 18 0

Lasse Järvinen (hallituksen jäsen) 21 9

Ingunn Björu (Hallituksen jäsen) 3 4

Ayed Mosa Alshamrani (hallituksen jäsen) 3 4

Yhteensä 723 770

28.  RAPORTOINTIKAUDEN PÄÄTTYMISPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen toimitusjohtajana on aloittanut 1.1.2020 Jesse Maula. 
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA, FAS
EUROA 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

LIIKEVAIHTO 7 843 299,48 4 870 203,39

Liiketoiminnan muut tuotot 12 096,19 0,00

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut -1 480 487,90 -632 307,09

Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 480 487,90 -632 307,09

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -3 559 806,21 -2 144 929,73

Henkilösivukulut

Eläkekulut -595 828,08 -403 167,88

Muut henkilösivukulut -68 277,54 -43 597,91

Henkilöstökulut yhteensä -4 223 911,83 -2 591 695,52

Poistot -155 575,43 -67 119,44

Liiketoiminnan muut kulut -2 465 312,28 -1 216 388,26

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -469 891,77 362 693,08

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 35 013,00 0,00

Muilta 2 224,60 4 229,26

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -108 547,95 -278 435,60

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -541 202,12 88 486,74

Saadut konserniavustukset 130 200,00 0,00

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -154,93 0,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -411 157,05 88 486,74

Emoyhtiön 
tilinpäätös
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EMOYHTIÖN TASE

EMOYHTIÖN TASE, FAS

EUROA 2019 2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet  22 113,43  -   

Liikearvo  612 002,70  730 040,82 

Muut aineettomat hyödykkeet  78 680,01  97 912,96 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä  712 796,14  827 953,78 

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto  40 043,37  58 023,26 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  40 043,37  58 023,26 

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä  8 676 410,44  7 476 384,62 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä  30 012,50  -   

Sijoitukset yhteensä  8 706 422,94  7 476 384,62 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  9 459 262,45  8 362 361,66 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Keskeneräiset  tuotteet  158 262,32  202 347,59 

Vaihto-omaisuus yhteensä  158 262,32  202 347,59 

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä  -    30 784,19 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0  30 784,19 

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset  567 819,89  629 531,47 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä  3 575 017,70  1 756 561,28 

Lainasaamiset  242 011,00  193 075,56 

Muut saamiset  18 862,15  23 743,97 

Siirtosaamiset  217 499,92  103 565,88 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä  4 621 210,66  2 706 478,16 

Rahat ja pankkisaamiset  117 595,14  2 348 641,84 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  4 897 068,12  5 288 251,78 

VASTAAVAA YHTEENSÄ  14 356 330,57  13 650 613,44 

EMOYHTIÖN TASE
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EMOYHTIÖN TASE

EMOYHTIÖN TASE, FAS

EUROA 2019 2018

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma  322 400,00  322 400,00 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)  9 947 544,38  8 530 344,38 

Edellisten tilikausien voitto (tappio)  39 806,36  139 284,42 

Tilikauden voitto (tappio) -411 157,05  88 486,74 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  9 898 593,69  9 080 515,54 

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta  996 684,23  914 664,58 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä  996 684,23  914 664,58 

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta  125 000,00  250 000,00 

Ostovelat  359 475,97  275 948,06 

Velat saman konsernin yrityksille  2 045 303,59  1 970 898,20 

Muut velat  564 784,67  741 112,96 

Siirtovelat  366 488,42  417 474,10 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  3 461 052,65  3 655 433,32 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  4 457 736,88  4 570 097,90 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ  14 356 330,57  13 650 613,44 
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET

Avidly Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain 
mukaisesti (FAS). 

Konsernin muodostavat emoyhtiö Avidly Oyj, Avidly 
Marketing Oy, Avidly Media Oy, Avidly Nitroid Oy, Avidly 
Inbound Finland Oy, Avidly Ab, Avidly Sweden Ab, Avidly 
Denmark APS, Avidly Norway As, Sugar Helsinki Oy sekä 
NetPress GmbH.

Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja 
jaksottamisessa noudatetut periaatteet ja menetelmät
Käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankinta-
menoon vähennettynä kertyneillä suunnitelman-
mukaisilla poistoilla. 

Poisto, jotka perustuvat arvioituihin taloudellisiin 
vaikutus aikoihin, ovat seuraavat:
Aineettomat oikeudet 3 v. tasapoisto
Liikearvo  7 v. tasapoisto
Muut aineettomat hyödykkeet 5 v. tasapoisto
Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto

Poikkeukselliset erät
Emoyhtiö on saanut konserniavustusta tytäryhtiöiltään 
Sugar Helsinki Oy:ltä 77 200 euroa ja Avidly Media Oy:ltä 
52 000 euroa.

EUROA 2019

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 0,00

Tilikauden lisäykset/vähennykset 27 070,00

Tilikauden sumu-poistot -4 956,57

Kirjanpitoarvo 31.12 22 113,43

Liikearvo

Hankintameno 1.1. 730 040,82

Tilikauden sumu-poistot -118 038,12

Kirjanpitoarvo 31.12 612 002,70

Muut aineettomat hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 97 912,96

Tilikauden sumu-poistot -19 232,95

Kirjanpitoarvo 31.12 78 680,01

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 19 048,63

Tilikauden lisäykset/vähennykset -9 443,20

Hankintameno 31.12. 9 605,43

Tilikauden sumu-poistot -2 401,36

Kirjanpitoarvo 31.12 7 204,07

Kalusto ja muu irtain

Hankintameno 1.1. 38 974,63

Tilikauden lisäykset/vähennykset 4 811,10

Hankintameno 31.12. 43 785,73

Tilikauden sumu-poistot -10 946,43

Kirjanpitoarvo 31.12 32 839,30

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Emoyhtiön  
tilinpäätöksen  
liitetiedot
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2019

Henkilöstö

Vakituiset toimihenkilöt 70

OMIEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN 
HANKINNAT JA LUOVUTUKSET 

Tilikauden aikana tehtyjen hankintojen perusteet 
• Yhtiö on tilikaudella myynyt omia osakkeitaan 5 000 

kappaletta.

 
KAIKKIEN YHTIÖN HANKKIMIEN JA SEN 
HALLUSSA OLEVIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 14 212 kpl.

EUROA 2019
TILINTARKASTUSPALKKIOT  
JA PALVELUT
Liiketoiminnan muut kulut sisältävät 
tilintarkastajalle maksettuja palkkioita 
seuraavasti:

Tilintarkastus 20 370,73

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä 20 370,73

EUROA 2019

VASTUUT JA VAKUUDET

Rahalaitoslainat 625 000,00

Muu luotto 496 684,23

Pantatut myyntisaatavat 130 400,35
Annetut takaukset tytäryhtiöiden 
puolesta 725 000,00

Yrityskiinnitys 1 500 000,00

Leasingvastuut 1 078 618,12

Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 
vuokrat 607 948,97

Myöhemmin maksettavat vuokrat 1 473 492,62

Yhteensä 2 081 441,59

Vuokravakuudet 18 847,15

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

EUROA 2019

LÄHIPIIRILAINAT

Lainasaamiset 52 500,00

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 322 400,00

Osakepääoma 31.12. 322 400,00

Vapaa omapääoma

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. 8 530 344,38

Omien osakkeiden luovutukset 29 100,00

Osakeannit 1 388 100,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 
31.12. 9 947 544,38

Edellisten tilikausien voittovarat 1.1. 227 771,16

Osingonjako -187 964,80

Tilikauden tulos -411 157,05

Jakokelpoinen oma pääoma 31.12. 9 576 193,69

Oma pääoma yhteensä 9 898 593,69

KONSERNIYRITYKSET

YHTIÖN NIMI Kotipaikka
Yhtiön 

omistusosuus

Avidly Marketing Oy Helsinki 100 %

Avidly Media Oy Helsinki 95 %

Sugar Helsinki Oy Helsinki 100 %

Avidly Nitroid Oy Helsinki 100 %
Avidly Inbound 
Finland OY Helsinki 100 %

Avidly AB Tukholma 100 %

NetPress GmbH München 100 %

 
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN 
KÄYTÖSTÄ

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta.
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Tilinpäätöksen 
allekirjoitus
Helsinki 4.3.2020

Jari Tuovinen
Hallituksen puheenjohtaja

Ville Skogberg
Hallituksen jäsen

Joakim Fagerbakk
Hallituksen jäsen

Juha Mikkola
Hallituksen jäsen

ALLEKIRJOITUKSET

Lasse Järvinen
Hallituksen jäsen

Jesse Maula
Toimitusjohtaja
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Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampere 4.3.2020

 
 

Jari Paloniemi
KHT-tilintarkastaja

ALLEKIRJOITUKSET
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Tilintarkastus-
kertomus 
Avidly Oyj:n yhtiökokoukselle

TILINTARKASTUSKERTOMUS

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS  

LAUSUNTO 

Olen tilintarkastanut Avidly Oyj:n (y-tunnus 2018481-2) 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös 
sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan 
tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutok-
sista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien 
yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimis-
periaatteista, 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 käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa 
oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

LAUSUNNON PERUSTELUT  

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan 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 laati-
misesta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (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 olennaista virheellisyyttä.    

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laaties-
saan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä 
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittä-
mään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja 
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
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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 tilintarkastustavan mukaisesti suoritet-
tavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, 
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen 
kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän 
ammatillisen 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 perustaksi tarpeellisen määrän tarkoituk-
seen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheel-
lisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski 
siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asian-
mukaiset tilintarkastustoimenpiteet 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 toimi-
tusjohtajan 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 merkittävää aihetta epäillä emo yh-
tiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastus-
kertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta 
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 
riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni 
perustuu tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin 
johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty 
jatkamaan toimintaansa.

• arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitet-
tävät 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 yhtei-
söjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta 
informaatiosta pystyäkseni antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaan konsernin tilintar-
kastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaan tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilin-
tarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan 
lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puut-
teellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. 

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET

MUU INFORMAATIO

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa-
tiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen 
ja vuosikertomukseen sisältyvän muun informaation 
kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskerto-
muksen. Olen saanut toimintakertomuksen käyttööni 
ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, 
ja odotan saavani vuosikertomuksen 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 hank-
kimani tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin 
olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen 

osalta velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimin-
takertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimin-
takertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 
sovellettavien 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 4.3.2020

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 Growth 
-markkinapaikan sääntöjä.

WWW-SIVUT

Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön 
internet-sivuilla osoitteessa investors.avidlyagency.com.  
Myös yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä 
osavuosikatsaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. 
Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. 
Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päät-
tämisvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous käsittelee 
osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, 
kuten tilinpäätöksen vahvistamisen, osingonjaosta päät-
tämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen. 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 ilmoittau-
tumisvelvollisuudesta annetaan kokouskutsussa.

HALLITUS

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

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

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

Avidly Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2019 
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. 
Avidly Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on Jari Tuovinen. 
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Hallituksen jäsenet on esitelty vuosikatsauksen sivuilla 
65–66.

TOIMITUSJOHTAJA

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

Avidly Oyj:n toimitusjohtajana toimi 1.1.–5.8.2019 
Jyrki Vaittinen. Väliaikaisena toimitusjohtajana toimi 
6.8.2019–31.12.2019 yhtiön talousjohtaja Mikko 
Marttinen. Yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2020 alkaen 
toimii Jesse Maula.

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. Johtoryhmän jäsenet 
on esitelty vuosikatsauksen sivuilla 67–68.

PALKITSEMINEN

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot 
vuosittain 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 1.4.2019 päätti, että hallituksen puheenjoh-
tajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen 
kunkin muun  jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukau-
dessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön 
matkustussäännön mukaan eikä muita kokouspalkkioita 
makseta.

VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmiste-
taan, että yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta 
ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että sään-
nöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Ylin vastuu 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön 
hallitukselle, ja toimitusjohtaja vastaa valvontajärjes-
telmän ja riskienhallinnan järjestämisestä käytännössä. 
Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan 
kuukausittain, ja tiedot julkistetaan tilinpäätöksessä sekä 
puolivuosikatsauksessa.

SISÄPIIRI

Avidly Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiri-
ohjetta, jota on täydennetty yhtiön sisäisillä 
sisäpiiri ohjeilla.

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen 
tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous 
valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön 
vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastaja antaa 
osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.

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

Tilintarkastaja käy yleensä läpi yhtiön hallinnon, 
kirjanpidon, palkkahallinnon ja muut tarvittavat tarkas-
tuskohteet kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa 1.4.2019 KHT Jari Paloniemi ja varatilintar-
kastajaksi KHT Veikko Terho.

OSAKETIETO

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

HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET
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Hallitus

HALLITUS

Kokoonpano vuoden 2019 lopussa.

Jari Tuovinen
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 
2012, hallituksessa vuodesta 2011.
s. 1968

Koulutus
Tekniikan ja filosofian yo, HHJ, 
Tampereen teknillinen yliopisto ja 
Tempereen yliopisto

Keskeinen työkokemus
Vision Fund I Ky, toimitusjohtaja 
(2017–). Visionplus Management 
Oy, partneri/toimitusjohtaja (2012–).
Zeeland Oyj, toimitusjohtaja 
(2007–2011). Privanet Capital 
Oyj, toimitusjohtaja, 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).

Keskeiset luottamustoimet
Nordic Food Tech GP I Oy, hallituksen 
pj (2020–). LähiTapiola PKS, halli-
tuksen jäsen (2019–). Nordic Food 
Tech Venture Capital Oy, hallituksen 
jäsen (2019–). Solar Foods Oy, halli-
tuksen jäsen (2018–). Tam-Silk Oy, 
hallituksen jäsen (2018–). Kerolon 
Yhtiöt Oy, hallituksen jäsen (2018–). 
Bonusway Oy, hallituksen jäsen 
(2017–). Visionplus Oyj, hallituksen 
jäsen (2015 –). Gobelet Oy, halli-
tuksen jäsen (2014–). Visionplus GP 
I Oy, hallituksen jäsen (2012 –). PCKT 
Money Oyj, hallituksen puheenjohtaja 
(2005–). 

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

Lasse Järvinen
Hallituksen jäsen,  
hallituksessa vuodesta 2016.
s. 1981

Koulutus
KTM, HHJ, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu

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

Keskeiset luottamustoimet
Ukko.fi / SPL Company Oy, hallituksen 
puheenjohtaja (2019–), hallituksen 
jäsen (2017–2018). Bonusway Oy, 
hallituksen puheenjohtaja (2011–). 
Aittakoodi Oy, hallituksen jäsen 
(2011–). Offerilla Oy, hallituksen 
jäsen (2016–2017). 

Omistus yhtiössä
22 912 osaketta
 

Juha Mikkola
Hallituksen jäsen,  
hallituksessa vuodesta 2018.
s. 1961

Koulutus
B.sci (USA), MBA, Aalto-yliopisto

Keskeinen työkokemus
CapMan Growth Equity, Managing 
Partner ja johtoryhmän jäsen 
(2017–). Norvestia Industries Oy, 
toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja 
(2011–2017). Eqvitec, Partneri 
(1998–2010). Aboa Venture Oy, 
toimitusjohtaja (1993–1998). 

Keskeiset luottamustoimet
Useita hallitusjäsenyyksiä Capmanin 
sijoituskohteissa

Omistus yhtiössä
- 
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HALLITUS

Joakim Fagerbakk
Hallituksen jäsen,  
hallituksessa vuodesta 2019.
s. 1965

Koulutus
KTM, Linköpingin yliopisto, Ruotsi
Escuela de Alta Distribución e 
Administración, EADA, Barcelona

Keskeinen työkokemus
Stockholm Holding WLL, partneri 
(2020–). Mecom Mobile Ltd, 
toimitusjohtaja (2011–2019). 
Majan Telecommunication LCC, 
toimitusjohtaja ja talousjohtaja, 
Muscat, Oman (2008–2013).  
3 (3G-operaattori), Senior Business 
Controller (2001–2005). Freetel 
AB (julk.), talousjohtaja (2001). 
Extended Capital Group (julk.), 
talousjohtaja, Tukholma (2000). 
LM Ericsson AB, Senior Financial 
Advisor, Miami, USA (1998–2000). 
BTS AB, Senior Consult, Tukholma 
(1994–1997). EMT AB, talousjohtaja, 
Tukholma (1991–1994). 

Omistus yhtiössä
- 

Ville Skogberg
Hallituksen jäsen,  
hallituksessa vuodesta 2009.
s. 1980

Koulutus
Executive MBA -opintoja, 
Aalto-yliopisto

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

Keskeiset luottamustoimet
Cuuma Communications Oy, 
hallituksen puheenjohtaja (2018-). 
Innohome Oy, hallituksen jäsen 
(2017–). Drop Design Pool Oy, 
hallituksen puheenjohtaja (2017–
2020). FusionLayer Inc., hallituksen 
jäsen (2017–2019). Nebula Oy, 
hallituksen jäsen (2015–2017). 

Omistus yhtiössä
121 594 osaketta

Salla Tuominen
Hallituksen ulkopuolinen sihteeri 
vuodesta 2012.
s. 1976

Koulutus
AA, VT, Helsingin yliopisto

Keskeinen työkokemus
Partner, Asianajotoimisto DLA 
Piper Finland Oy (2020 –). Senior 
Counsel, Asianajotoimisto DLA Piper 
Finland Oy (2017–2019). 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). 

Keskeiset luottamustoimet
Zonta International, Director 
(2018–2020). Zonta International 
Foundation, Director (2018–2020. )

Omistus yhtiössä
-
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JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä
Kokoonpano 1.2.2020 alkaen.

Jesse Maula
Toimitusjohtaja 
1.1.2020 alkaen.
s. 1976, VTM

Keskeinen työkokemus
Idean Enterprises Oy, Chief 
Design Officer, Co-Founder. Idean 
Enterprises Oy, Chief Executive 
Officer, Co-Founder. Idean 
Enterprises Oy, Vice President, 
Design. 

Omistus yhtiössä
-

Hans Parvikoski
Talousjohtaja, 1.2.2020 alkaen
s.1973, KTM

Keskeinen työkokemus
Digitalist Group, CFO. Idean 
Enterprises, CFO. Aalto University 
School of Business, Head of 
Finance. Basware Plc., VP, Business 
Control. Basware Plc., VP, Financial 
Shared Services Center. Ixonos 
Plc., Financial Manager. Raute Plc., 
North America, Director Finance 
and Administration. Luottokunta, 
Financial Manager. Carnegie 
Investment Bank, Head of Finance. 
KPMG, Auditor. 

Omistus yhtiössä
-

Ismo Nikkola
Strategiajohtaja, 
varatoimitusjohtaja,  
Avidlyssa vuodesta 2015.
s. 1970, KTM

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
58 918 osaketta

Ingunn Bjøru
Operatiivinen johtaja, Inbound 
s. 1989, BA Hons
Avidlyssä vuodesta 2018

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, markkinointijohtaja. Idium 
AS, digitaalisen markkinoinnin 
konsultti. Findexa Forlag AS, 
projektipäällikkö. 

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

Teea Björklund
Operatiivinen johtaja, 
Markkinointipalvelut,  
Avidlyssa vuodesta 2017.
s. 1976, KTM 

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

Omistus yhtiössä
7 438 osaketta
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JOHTORYHMÄ

Jyrki Vaittinen
Toimitusjohtaja 1.1.–5.8.2019,
Avidlyssa vuodesta 2018.
s. 1977, KTM

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

Omistus yhtiössä
17 813 (Jyrki Vaittisen siirryttyä pois 
yhtiön palveluksesta 5.8.2019 kyseiset 
osakkeet on tarkoitus siirtää edelleen 
1.1.2020 toimitusjohtajana aloittaneelle 
Jesse Maulalle. Siirron odotetaan 
tapahtuvan vuoden 2020 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla.)

Mikko Marttinen
Talousjohtaja 31.12.2019 saakka, 
väliaikainen toimitusjohtaja ja talousjohtaja 
6.8.–31.12.2019.
Avidlyssa vuodesta 2014.
s. 1976, BBA

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

Omistus yhtiössä
10,000 (Mikko Marttisen siirryttyä pois 
yhtiön palveluksesta 31.12.2019 kyseiset 
osakkeet on tarkoitus siirtää edelleen 
1.2.2020 talousjohtajana aloittaneelle 
Hans Parvikoskelle. Siirron odotetaan 
tapahtuvan vuoden 2020 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla.)

Vuoden 2019 aikana Jyrki Vaittinen oli Avidlyn toimitusjohtaja 5.8.2019 asti. Mikko 
Marttinen oli talousjohtaja 31.12.2019 asti sekä vt toimitusjohtaja 6.8.–31.12.2019.
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SIJOITTAJATIETOA

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

Lisätietoja Avidlysta sijoituskohteena saat yhtiön 
sijoittajasivuilta investors.avidlyagency.com 
ja tarvittaessa ottamalla yhteyttä Avidly Oyj:n 
toimitusjohtaja Jesse Maulaan, puh. 040 548 0248. 
Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins 
Merasco Oy (p. 09 6129 670).

Avidly Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen 1–6/2020 
tiistaina 25.8.2020.

Sijoittajatietoa
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Avidly Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
keskiviikkona 1.4.2020 kello 10:00 alkaen Avidly 
Oyj:n kokoustiloissa, osoitteessa Konepajankuja 
1, 00510 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden 
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen 
aloitetaan kokouspaikalla kokouspäivänä klo 09:30.

Yhtiökokous kutsu löytyy yhtiön internetsivuilta https://
investors.avidlyagency.com/yhtiokokous-2020. 
Kokouskutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, 
yhtiön hallituksen sekä eräiden osakkeenomistajien 
ehdotukset yhtiökokoukselle ja ohjeet kokoukseen 
ilmoittautumiseksi.

SIJOITTAJAKALENTERI 2020

Tapahtuma Aika Paikka

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna alkaa 4.2.2020

Tilinpäätöstiedote 2019 5.3.2020
Vuosikertomus 2019 sisältäen hallituksen 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 10.3.2020

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2020 Helsinki, Konepajankuja 1

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna alkaa 24.7.2020

Puolivuosikatsaus 1–6/2020 25.8.2020
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AVIDLY OYJ:N 30 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 31.12.2019

OSAKKEENOMISTAJA Määrä Osuus

1 CAPMAN GROWTH EQUITY FUND 2017 KY 410 000 16,5 %

2 EUROCLEAR BANK SA/NV 203 006 8,2 %

3 GOBELET OY * 178 910 7,2 %

4 SKOGBERG VILLE JOHANNES 121 594 4,9 %

5 PALCMILLS OY 110 000 4,4 %

6 NORDEA BANK ABP 104 048 4,2 %

7 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) HELSINGIN SIVUKONTTORI 85 723 3,4 %

8 IMPOLA JUHA HENRIK 66 310 2,7 %

9 NORDNET BANK AB 63 526 2,6 %

10 VIIMA HELSINKI OY 62 000 2,5 %

11 NIKKOLA ISMO TAPANI 58 918 2,4 %

12 AMLAX OY 44 351 1,8 %

13 VIENTO OY 36 599 1,5 %

14 BJÖRKLUND AKI HENRIK 35 122 1,4 %

15 SCHENGEN INVESTMENT OY 31 800 1,3 %

16 COCO INVEST OY 30 000 1,2 %

17 ICT FINANCE GROUP OY 24 650 1,0 %

18 FOCULUS OY 23 000 0,9 %

19 JÄRVINEN LASSE JAAKKO 22 912 0,9 %

20 MEDIADRIVE OY 18 715 0,8 %

21 VAITTINEN JYRKI JUHANI 18 013 0,7 %

22 CLEARSTREAM BANKING S.A. 17 258 0,7 %

23 RAUTIO SANNA MAARIT 14 777 0,6 %

24 KARKKOLAINEN VILLE ILMARI 14 630 0,6 %

25 AVIDLY OYJ 14 212 0,6 %

26 HUTTUNEN MARIA TERESA 14 140 0,6 %

27 STENIUS NETTA MARJAANA 13 630 0,5 %

28 ARJATSALO RAULI ILARI 12 079 0,5 %

29 SAMMUTIN JA AKKU OY 11 000 0,4 %

30 AIRISTO KARI TUOMAS 10 300 0,4 %

SIJOITTAJATIETOA

*Gobelet Oy on 100 % Jari Tuovisen omistama yhtiö.   
Yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden määrä  31.12.2019 oli 14 212 kpl ja osuus kaikista osakkeista 0,6 %.  
Ajantasaiset tiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta investors.avidlyagency.com
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SIJOITTAJATIETOA

AVIDLY OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN JAKAUTUMINEN RYHMITTÄIN 31.12.2019

Ryhmä Osakemäärä Osuus, %  Määrä 
Osuus osakkeista 

ja äänistä, %

Kotitaloudet 914 644 36,8 % 778 91,9 %

Kotimaiset yritykset 1 087 366 43,7 % 58 6,8 %

Pankit ja vakuutuslaitokset 200 865 8,1 % 7 0,8 %

Ulkomaiset omistajat 284 627 11,4 % 4 0,5 %

Yhteensä 2 487 502 100,00 % 847 100,00 %
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