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Sales and profit grew, 
growing quarterly dividend 
policy proposed

Revenue +8%, €371m (€344m) 
EBITDA +15%, €14m (€12m)
EPS* €0.22 (€0.12)

*) Comparable EPS

Verkkokauppa.com 2016



         2014  2015  2016  Ch%    

Revenue, € million    275.8  343.7  371.5  +8%  
Gross profit      42.6  51.8  57.4  +11% 
Gross margin      15.4%  15.1%  15.5%      
  
Personnel expenses    -18.8  -22.4  -24.4  +9%  
Other opex       -4.6  -5.0  -5.7  +14%

EBITDA*        8.4   12.3  14.1  +15%  
EBITDA margin*      3.1%  3.6%  3.8%  
Depreciation and amortiz.   -1.0  -1.2  -1.3  +11%

EBIT*         7.5   11.1  12.8  +15%  
Net profit*       6.0   8.8   10.2  +16%   

Verkkokauppa.com 2016 Income Statement

”Company mostly increased categories’ market 
shares and provided quick deliveries from local 

warehouses and good customer experience in 2016” *) Comparable



Verkkokauppa.com 2016 Balance Sheet
• Inventory 44.0 (38.7) million euros on 31.12.16, change +14%.
• Assets total 100.8 million euros.
• Cash flow from operat. activities 1-12/2016 was 18.6 (5.1) million euros.
• Capex 1-12/2016 were -1.0 (-1.3) million euros .
• Equity ratio 39.5% (45.2%)
• Cash 41.7 (30.8) million euros, change +35%. No interest bearing debt.

”On 31 December 2016, Verkkokauppa.com had a revolving 
credit facility of 15 million euros, which had not been utilized.”



 We are 
the most 

transparent 
low cost online 

retailer  
.. while 

being probably 
always cheaper



 Finland’s best 
self-service driven 

by technology
Lower
costs

Highly efficient 
logistics

 “Probably 
always 

cheaper”

Three 
high volume 
megastores

Cheaper prices 
enabled by lowest 

fixed costs

We 
don’t sell 

products that can’t be 
handled highly efficiently; 
clothing, DIY, fresh food, 

sub-10e products



More
aggressive

2017 Including
launch of two 

new main 
categories

Efficient 
Vantaa 

warehouse fully 
operational

Cheaper prices 
enabled by lowest 

fixed costs

Relocation/
expansion of 

two stores



S
h
a
re
	o
f	
e
-r
e
ta
il	
s
a
le
s

7.4%

8.7%
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11.5%

13%

14.6%

E-commerce	share	of	total	global	retail	sales	from	2015	to	2020

2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

Source:

eMarketer

©	Statista	2016
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Additional	Information:

Worldwide;	eMarketer;	2015	to	2016

Global online share 
forecast 2015-2020

* Forecast.

Includes products or services ordered using 
the internet via any device, regardless of 
the method of payment or fulfillment; 
excludes travel and event tickets.

Verkkokauppa.com 
will take large part of 

the future online growth in 
Finland (€40b)

Retail 
market in 2021



Verkkokauppa.com’s Category Strategy

Strictly private and confidential 

Verkkokauppa.com’s multichannel platform enables it to offer an ever widening assortment 
in a cost and working capital efficient manner… 

…over time leading to market share 
gain 

Finnish market size and share 
2013 (EURm) 

77 

229 

69 

702 

195 

423 

~45 

560 
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Verkkokauppa.com has continuously expanded into new categories – consistent track record 
of approx. 1pp market share gain per category per year 

Key takeaways 

 Verkkokauppa.com’s potent business model has enabled it to attain sizeable market shares in some of the most competitive 
categories in retail e.g. computers, telecom, TV/video, cameras, etc. 

−Success in the toughest categories is being replicated in other categories 
 Verkkokauppa.com has been able to reach an approx. 1pp. market share gain each year that the current categories have existed  

− ~5% market share in 5 years, ~10% in 10 years 

 
1) MDA = Major domestic appliances 
2) SDA = Small domestic appliances 
Note: market size includes sales tax (according to Kotek), Components market size is management estimate 
Source: Company information, Kotek, management estimates 

Components 

Computers 

Cameras 

TV/Video 

HIfI & Audio 

Telecom 

SDA2) 

MDA1) 

Verkkokauppa.com’s largest selected categories in assortment 

1992 2004 2006 2011 

Market share (%) 

4 

Attractive category maturity profile with higher margin categories set to increase market share 

Verkkokauppa.com has continuously expanded into new categories 

• Track record of appr. one% market share gain per category per year.
• Target to be Top-3 Finland’s e-tailer in each category in Finland.
• Always probably cheaper price in each category.
• Buying cooperation and wholesale improves our prices and terms.
• Change in sales mix has an effect in gross margin %.
• Consumer financing can increase margin % by 3-6%.
• Vendors support largest retailers with stores, with up to 10% kickback
 (compared to pure online retailers).



Forrester’s or GfK’s category forecasts

• Mobile phones    <5%   €852m     33%
• Computers or Tablets  10-15%  €585m (271+314*)  55%
• Televisions     20%   €188m     33%
• Domestic Appliances 25%   €438m     14%
• Musical Instruments  25%   €70m ** (45+25*)   32%**

• Sporting Equipment  30-40%   €1239m     10%
• Watches      25%   €55m      5%
• Baby strollers/seats/toys 30-40%  €78+€180m    25-30%
• Private Label Cables  >50%   €50-100m**    30-40%**

• All current categories at Verk.com ~€5b**      ~25%**

• Lights and lighting  40%   €300m**     5%**

• Indoor decoration  50%   €1,000m**     4%
• Pet food and products  50%   €400m     5-10%**

• Cosmetics and beauty 25-50%  €1,401m     6%  
 Total previous        ~€8b**      ~18%**

 Total Finnish retail market w/o cars  €37b      ~6-8%**

Margin avg.     Market-size (2014/15)     Online% 2015

*) B2C/B2B-split
**) Management 
estimate



Cheaper prices 
enabled by lowest 

fixed costs

Verkkokauppa.com’s gross 
margin and fixed costs

Retail in Finland
(w/o cars) 2015 

(total €37b)
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Zalando 
2016 

(sales +26%) 

44.2%

38.5%

Qliro Group (SWE),
2016/Q4 

(sales +2%)

18.7%
17.0%

18.7%

15.8%

Gigantti 
2015/2016
(sales +7%) 

       Gross margin %         
 Fixed costs % of sales

Sources: Statistics Finland, Soliditet and D&B. Gross margin includes changes 
in the inventory and outside services. EBITDA excluding non-recurring items.  

”The company expects to improve its EBITDA margin in the medium term by 
increasing share of higher margin categories and private labels in the sales mix and 

the increasing the share of the Apuraha consumer financing services. ”

Power Finland Oy  
2015 (previously 

Expert, sales +1%)

22.9%

26.4%

Verk.com 
2016/Q4  

(sales +7%)

15.3%

10.2%

EBITDA 
5.1%



Web visits last 18 months

gigantti.fi

power.fi

expert.fi

”Verkkokauppa.com seeks more 
aggressive growth in 2017”

huuto.net



Apuraha consumer financing
- improving profitability



New website with new features

New! 
Zip-code based 

delivery 
estimates 

New! 
Price 

barometer and 
market price

New! 
In-store maps + 

product 
locations



Medium-term targets
The company retains its existing targets:

• The company strives to grow faster than its operating market and targets an 
annual revenue growth of over 10 per cent in the medium term. 

• The company’s objective is to improve its EBITDA margin in the medium term 
when compared to the level of 2013.  

• The company strives to secure a sufficient equity ratio to finance the growth 
of its business and aims to maintain an equity ratio of over 25 per cent taking 
into consideration the nature and seasonality of the company’s business.

Business outlook and financial guidance
Verkkokauppa.com Oyj’s business operations are estimated to develop 
positively within a medium-term time frame. In 2017 the company revenue 
and comparable operating profit are expected to exceed the level of 2016.



While traditional retail 
sector is increasing gross 
margin and fixed costs ...

Retail in Finland
(w/o cars) 2014 

(total €38b)
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Retail in Finland
(w/o cars) 2013 

(total €39b)

29.1%

25.7%

EBITDA 
3.5%

Verk.com 
2014  

(sales +16%)

15.4%

12.4%

EBITDA 
3.1%

Sources: Statistics Finland, Soliditet and D&B. Gross margin includes changes in the 
inventory and outside services. EBITDA and fixed costs excluding non-recurring items.  

Verk.com 
2015  

(sales +25%)

15.1%

11.5%

EBITDA 
3.6%

... we aim for lower 
prices and costs!

Retail in Finland
(w/o cars) 2015 

(total €37b)

30.2%

27.5%

EBITDA 
3.4%

Verk.com 
2016  

(sales +8%)

15.5%

11.8%

EBITDA 
3.8%



Product highlight - Kärcher 
SE 6.100 cleaner/washer!



THANK YOU!



 Tuloslaskelma
 1.1.–31.12.2016

€ Liitetieto 2016 2015

Liikevaihto 1 371 495 029,42 343 682 014,74

Liiketoiminnan muut tuotot 94 734,88 96 074,05

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -311 695 492,82 -293 320 511,74

Varastojen muutos 1 5 302 029,57 7 884 321,71

Ulkopuoliset palvelut -7 681 533,43 -6 463 172,91

Materiaalit ja palvelut yhteensä -314 074 996,68 -291 899 362,94

Henkilöstökulut 6

Palkat ja palkkiot -19 608 029,15 -17 934 247,71

Henkilöstösivukulut

Eläkekulut -3 605 451,65 -3 463 833,36

Muut henkilöstösivukulut -1 206 466,43 -1 004 209,37

Henkilöstökulut yhteensä -24 419 947,23 -22 402 290,44

Poistot ja arvonalentumiset 2

Suunnitelman mukaiset poistot -1 295 792,91 -1 170 685,76

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 295 792,91 -1 170 685,76

Liiketoiminnan muut kulut 3, 7 -19 597 806,47 -20 630 093,88

LIIKEVOITTO (TAPPIO) 12 201 221,01 7 675 655,77

Rahoitustuotot ja -kulut 4

Muut korko ja -rahoitustuotot muilta 43 944,07 168 244,41

Korkokulut ja muut rahoituskulut muille -42 745,43 -1 049 997,61

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 198,64 -881 753,20

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 12 202 419,65 6 793 902,57

Tilinpäätössiirrot

Poistoerojen muutos 6 539,97 -81 877,58

Tilinpäätössiirrot yhteensä 6 539,97 -81 877,58

Tuloverot 1, 12

Tilikauden verot -2 440 283,87 -1 358 281,31

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 9 768 675,75 5 353 743,68

Selvitys yhtiön hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä 

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu yhtiön 

vuosikertomuksessa tilikaudelta 2016 sekä yhtiön internet-sivuilla 

www.verkkokauppa.com/fi/investors/governance.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä

Verkkokauppa.comin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 

liittyvät yhtiön toimintaympäristöön, kuten yleiseen taloussuh-

danteeseen, kodintekniikan alan kysyntään ja toimialan luontee-

seen ja kilpailutilanteeseen. Lisäksi yhtiön liiketoimintaan liittyy 

riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten liiketoimintastrategiaan, 

kausiluontoisuuteen ja investointien toteuttamiseen liittyvät 

riskit, hankintatoimeen, varastointiin ja logistiikkaan liittyvät riskit, 

avainhenkilöihin ja tavarantoimittajiin liittyvät riskit sekä tietojär-

jestelmiin ja muihin yhtiön operatiivisiin tekijöihin liittyvät riskit. 

Edellä kuvatuilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla nega-

tiivinen tai positiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, taloudelli-

seen asemaan tai tulokseen.

Mikäli toimialan hintakilpailu jatkaa kiristymistään, niin se 

saattaa hankaloittaa kannattavuuden parantamista.

Vuonna 2016 yhtiö ei ole rahoittanut merkittävissä määrin 

asiakkaita asiakasrahoituksella.

Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen

Yhtiöllä ei ole tilinpäätöksen laadintaan vaikuttavia olennaisia 

poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Hallituksen esitys voitonjako- 
kelpoisten varojen käyttämisestä

Yhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma on 37 448 304,95 euroa.

Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

yhtiön tilikauden voitto 9 768 675,75 euroa siirretään edellisten 

tilikausien voitto-/tappio-tilille ja että osinkoa maksettaisiin vuosi-

neljänneksittäin ja että osinkoa jaetaan 0,166 euroa per osake 

vuodelta 2016. Osinkoehdotus sisältää sekä maksettavan osingon 

että hallituksen valtuutuksen.

Taloudelliset tavoitteet 

Yhtiö pyrkii kasvamaan toimintamarkkinoitaan nopeammin ja 

tavoittelee keskipitkällä aikavälillä yli 10 prosentin vuotuista 

liikevaihdon kasvua. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aika-

välillä parantaa käyttökateprosenttiaan vuoden 2013 tasosta. 

Yhtiö pyrkii varmistamaan riittävän omavaraisuusasteen liike-

toimintansa kasvun rahoittamiseksi ja pyrkii ylläpitämään yli 25 

prosentin omavaraisuusasteen ottaen huomioon yhtiön toimialan 

luonteen ja liiketoiminnan kausiluonteisuuden.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavälin kasvunäkymiä 

pidetään positiivisina. Toimiva johto uskoo yhtiön onnistuvan 

edelleen kasvattamaan markkinaosuutta valitsemissaan tuoteka-

tegorioissa. Yhtiön vahva tase  mahdollistaa edelleen toiminnan 

laajentamisen strategian mukaisesti. Tulevaisuuden näkymiin 

kuitenkin kohdistuu epävarmuutta etenkin liittyen makrota-

louden tekijöihin. Valtiovarainministeriö arvioi 22.12.2016, että 

Suomen BKT kasvaa 0,9 % vuonna 2017. 

Vuonna 2017 yhtiö odottaa liikevaihdon ja liikevoiton ylittävän 

edellisvuoden tason.

Helsingissä,  helmikuun 15 päivänä 2017

Hallitus
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Tase
 31.12.2016

Vastaavaa

€ Liitetieto 2016 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT 9

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 1 052 079,35 621 855,62

Aineettomat oikeudet 135 727,42 289 594,83

Ennakkomaksut 34 213,71 267 064,37

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 1 222 020,48 1 178 514,82

Aineelliset hyödykkeet 10

Maa- ja vesialueet 1 977,87 1 977,87

Koneet ja kalusto 940 207,71 1 140 543,14

Muut aineelliset hyödykkeet 455 264,11 445 235,43

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 200 263,66

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 397 449,69 1 788 020,10

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 251 223,98 251 223,98

Sijoitukset yhteensä 251 223,98 251 223,98

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  2 870 694,15 3 217 758,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus yhteensä 1 44 044 102,09 38 742 072,52

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 352 018,34 111 396,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 352 018,34 111 396,00

Lyhtyaikaiset saamiset 11

Myyntisaamiset 7 474 915,21 5 036 644,91

Muut saamiset 517 493,23 600 779,05

Siirtosaamiset 3 875 032,75 2 846 962,03

Lyhtyaikaiset saamiset yhteensä 11 867 441,19 8 484 385,99

Rahat ja pankkisaamiset 41 692 101,92 30 769 785,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 97 955 663,54 78 107 640,41

VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 826 357,69 81 325 399,31

Vastattavaa 

€ Liitetieto 2016 2015

OMA PÄÄOMA 13–14

Osakepääoma 100 000,00 100 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 492 777,58 25 492 777,58

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 3 238 930,97 4 644 956,79

Tilikauden voitto (tappio) 9 768 675,75 5 353 743,68

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 38 600 384,30 35 591 478,05

TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ

Poistoero 75 337,61 81 877,58

TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 75 337,61 81 877,58

PAKOLLISET VARAUKSET 15

Muut pakolliset varaukset 810 000,00 810 000,00

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 810 000,00 810 000,00

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot 3 064 771,43 2 500 614,26

Ostovelat 42 086 837,11 27 735 510,64

Muut velat 3 495 820,57 4 449 885,65

Siirtovelat 18 12 693 206,67 10 156 033,13

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 61 340 635,78 44 842 043,68

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 61 340 635,78 44 842 043,68

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 100 826 357,69 81 325 399,31
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Tilinpäätöksen liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Ulkomainen tytäryritys - Arctecho Oü, Viro
Verkkokauppa.com Oyj omistaa virolaisesta Arctecho Oü 

- tytäryrityksestä 100 %. Emon omistamien osakkeiden hankinta-

meno oli vuonna 2009 502 841,38 EUR. Vuonna 2010 kirjattiin 

hankintamenosta 50 % 251 420,69 EUR arvonalennukseksi 

rahoituskuluihin. Vuonna 2011 kirjattiin hankintamenosta 

50 % 251 420,69 EUR arvonalennukseksi rahoituskuluihin. 

Tilinpäätöksessä 31.12.2012 osakkeiden arvo oli 0,00 EUR. Koska 

Arctecho Oü:n toiminta on jo yli viisi vuotta ollut pysähdyksissä 

eikä emon ja tyttären välillä ole saamis- tai velkaeriä, ei konserni-

tilinpäätöstä laadita.

Arctecho Oü:n tilintarkastamattomassa tilinpäätöksessä 

31.12.2016 tilikauden tappio on -2 534 EUR (-1 907 EUR) ja oma 

pääoma on 31 399 EUR (33 933 EUR).

Verkkokauppa.com Oyj

Liikevaihto

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin 

välilliset verot ja muut myynnin oikaisuerät. Epävarmat saamiset 

arvioidaan ja kirjataan luottotappioksi hyvän kirjanpitotavan mukai-

sesti. Luottotappiot esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa.

Yhtiö myy erilaista näkyvyyttä myymälässä, verkossa ja erilai-

sissa mainosmedioissa tavarantoimittajille ja osa tavarantoimit-

tajista maksaa markkinointitukea perustuen yhdessä sovittuihin 

yhtiön omiin markkinointipalveluihin. Yhtiö kirjaa näistä saadut 

tuotot liikevaihdoksi ja vastaavat ostot esitetään tuloslaskelman 

erässä ostot. 

Myynnin tuloutusperiaatteet

Suoritteiden myynti tuloutetaan niiden luovutusten yhteydessä.

Valuuttamääräiset erät

Muut kuin euromääräiset liiketapahtumat kirjataan tilikauden 

aikana tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa 

olevat valuuttamääräiset saamiset, velat ja vastuut muunnetaan 

euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän keskikursseja.

Myyntisaamisten arvostamisessa syntyneet kurssierot kirja-

taan myynnin oikaisueriin ja ostovelkojen kurssierot ostojen oikai-

sueriin. Muiden saamisten ja velkojen arvostamisessa syntyneet 

kurssierot kirjataan rahoituksen kurssieroihin. 

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan muun muassa myynti-

voitot pysyvistä vastaavista sekä alivuokraustuotot.

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet merkitään taseessa hankinta-

menoon ja arvostetaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla 

poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina 

aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan 

perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta 

alkaen. Omaan käyttöön valmistettujen IT-järjestelmien hankinta-

menona on aktivoitu valmistuksesta aiheutuvat välittömät kustan-

nukset, eli palkat henkilösivukuluineen. Aktivoiduilla kustannuksilla 

on oikaistu tuloslaskelman henkilöstökuluja. Käyttöomaisuuden 

kirjanpitoarvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Kunnossapito- ja 

korjaus menot kirjataan tilikauden kuluksi, lukuun ottamatta suuria 

vuokrahuoneistojen perusparannusmenoja, jotka sisältyvät aineel-

lisiin hyödykkeisiin. Maa-alueiden ja muiden aineellisten hyödyk-

keiden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin. 

Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole tehty maa-alueista.

Poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet 5 vuotta

Kehittämismenot 3–5 vuotta

Koneet ja kalusto 3–10 vuotta

Perusparannusmenot 5–10 vuotta

Maksupäätesaamiset

Kortti- yms. tilityssaamiset on esitetty taseen ryhmässä rahat ja 

pankkisaamiset.

Tuloverot

Tuloveroina esitetään verotettavan tuloksen perusteella määräy-

tyvät verot.

Laskennalliset verot

Yhtiö ei kirjaa tilinpäätökseen laskennallisia veroja.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään taseessa alkuperäisen hankintamenon 

määräisenä tai sitä alhaisemman todennäköisen myyntihinnan 

mukaan.

Rahoituslaskelma

1 000 € 2016 2015

Liikevoitto/-tappio 12 202 6 794

Oikaisut: 

Suunnitelman mukaiset poistot 1 296 1 171

Pakollisen varauksen muutos 0 95

Rahoitustuotot ja -kulut -1 882

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 13 497 8 941

Käyttöpääoman muutos:

Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -241 2

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -3 383 -490

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -5 302 -7 884

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 15 770 6 492

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 20 341 7 061

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -39 -1 050

Saadut korot liiketoiminnasta 44 168

Maksetut välittömät verot -1 715 -1 084

Liiketoiminnan rahavirta (A) 18 631 5 096

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -949 -1 075

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -201

Investointien rahavirta (B) -949 -1 276

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -1 099

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -879

Maksetut osingot ja muu voitonjako -6 760 -6 384

Rahoituksen rahavirta (C) -6 760 -8 362

RAHAVIRTOJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) 10 922 -4 543

Rahavarat tilikauden alussa 30 770 35 312

Rahavarojen muutos rahoituslaskelman mukaan 10 922 -4 543

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 41 692 30 770

3534 

Tilinpäätös 2016  |  Rahoituslaskelma Tilinpäätös 2016  |  Tilinpäätöksen liitetiedot

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI
VUOSIKERTOMUS 2016


