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1 Toimintakertomus

Kirjavälitys Oy on suomalaisen kirja-alan omistama palveluyritys. Kirjavälityksen tehtä-
vänä on kehittää ja tuottaa kustannustehokkaita palveluja media-alalle rakentamalla
älykkäitä informaatio- ja logistiikkaratkaisuja. Liiketoimintayksikkömme palvelevat mo-
nipuolisesti kirja-alan arvoketjua sisällön tuottajalta aina sen käyttäjälle asti.

Hankintapalvelu tarjoaa kirjakaupoille, kirjastoille ja kouluille kustannustehokkaan kir-
jojen hankintapaikan. Logistiikkapalvelu tuottaa tilaus-, toimitus- ja varastointipalvelua
kirja- ja lehtikustantajille, kirjakaupoille ja kirjakerhoille. Kirjavälitys on vahvasti mu-
kana kirja-alan digitalisaatiossa ja kehittää sekä tuottaa kirja-alan tarpeisiin metadata-,
informaatio- ja verkkopalveluja. Digitaaliset palvelut -yksikkö ylläpitää ja kehittää kirjo-
jen kaupallista tietokantaa ja myy metadata-palveluita kirja-alan kaikille toimijoille.
Sähköisten sisältöjen hallintaan kehitetty ekosysteemi huolehtii yleisen kirjallisuuden ja
oppimateriaalien digitaalisten sisältöjen hallinnasta, jakelusta ja myynnistä.

Kirjavälityksen tehtävänä on kehittää kestäviä ja älykkäitä palveluratkaisuja, jotka pa-
rantavat meidän asiakkaidemme kilpailu- ja toimintakykyä. Toimintamme perustana on
LEAN-ajattelun mukaisesti jatkuvan parantamisen toimintamalli, henkilöstön osaami-
sesta huolehtiminen sekä tietoturvallisten, luotettavien palveluiden kehittäminen. Pal-
veluiden rakentamisessa, logistiikassa ja kasvavan informaation hallinnassa hyödyn-
nämme automatiikkaa, tekoälyä ja analytiikkaa. Henkilöstön sitoutuneisuus, muutos-
valmius ja vahva prosessiosaaminen muodostavat menestyksen perustan.

Toimintakautta leimasi edellisen vuoden tapaan koronapandemian ehkäisyyn liittyvät
toimenpiteet ja rajoitukset. Rajoituksettomaan arkeen ei päästy palaamaan edes roko-
tusten yleistymisen jälkeen, kuten vuoden alussa vielä toivottiin. Palvelumme toimivat
normaalisti pandemiasta huolimatta. Myös työturvallisuustoimissa onnistuttiin, eikä työ-
paikalla ollut altistumisia virukselle.

Kirjavälityksen toimintaa ohjaavat arvot:

1. Avoimuus

. toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa

. avoin vuorovaikutus pohjautuu luottamukselle

. tarjoamme tasapuolisesti palveluja kaikille kirja-alan toimijoille

. monipuolinen vuorovaikutus yhtiön sisällä luo vahvan yhteishengen

2. Aktiivisuus

. yrittäjämäisellä ja asiakaslähtöisellä toiminnalla teemme tulosta

. tuotamme asiakkaillemme palveluja, iotka johtavat korkeaan asiakastyytyväi-
syyteen ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen

. olemme kirja-alan kehittäjä

3. Ammattitaito

. olemme logistiikan ammattilaisia ja tunnemme kirja-alan erityispiirteet

. kehitämme osaamistamme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa

. huolehdimme henkilöstön ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä
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VISMA Sign

Katsaus yhtiön toimintaan

Yleistä
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Vuonna 2021 kustantajien yleisen kirjallisuuden myynti kasvoi +10,3 o/o. Sähköisten
tuotteiden osuus kasvoi +28,7 o/o:a ja painetun kirjan myynti puolestaan säilyi vuonna
2021 vuoden 2O2O tasolla (lähde: SKY:n julkaisemat tilastot).

Suomen hallitusohjelmaan sisältynyt toisen asteen opiskelun maksuttomuus muutti
vuoden 2021 aikana kirja-alan toimintakenttää siirtäen toisen asteen oppimateriaalien
hankintaa kirjakaupoista julkisen kilpailutuksen piiriin. Muutoksen myötä Kirjavälityksen
koulukirjamyynti kasvoi.

Liikevaihto ja tulos

Kirjavälityksen liikevaihto oli 98,4 milj. €, kun se edellisenä vuonna oli 84,3 milj. €.

Kirjavälitys Oy:n tilikauden voitto oli 2,5 milj. € (2020:2,5 milj. €)

Asiakkaat

Kirjavälityksen logistiikkapalvelun asiakkaana on kirja- ja lehtikustantajia, verkkokaup-
poja ja kirjakerhoja. Hankintapalvelu tekee yhteistyötä kaikkien Suomessa toimivien
kustantajien kanssa. Kirjavälitys toimittaa kirjoja kaikille Suomessa toimiville kirjojen
vähittäismyyjille sekä sadoille tuhansille verkkokauppojen ja kirjakerhojen asiakkaille.
Lisäksi asiakkainamme on koulut ja kirjastot. Digitaalisten palveluiden käyttäjiä ovat
sähköisten sisältöjen myyjät ja välittäjät.

Riskit ja mahdollisuudet

Vuonna 2022 ulkoisena merkittävänä riskitekijånä on koronapandemia. Tämän henkilö-
riskin vaikutuksen ehkäisemiseksi yhtiössä jatkamme kaikkia niitä suosituksia ja rajoi-
tuksia, jotka käynnistimme jo vuonna 2020.

Kirjavälityksen toiminta on vahvasti riippuvaista sen omien asiakkaiden toiminnasta,
myynnin ja volyymin kehityksestä.

Hankintapalvelujen puolella erityisen merkittäviä ja vaikeasti ennakoitavia ovat suuret
kuntasektorin koulu- ja kirjastoasiakkuudet, jotka tulevat julkisen kilpailutuksen koh-
teeksi määrävuosin. Ne ovat sekä riskejä että mahdollisuuksia.

Kokonaisuudessaan kirjojen kuluttaminen on Suomessa pysynyt viime vuosina melko
vakiintuneella tasolla. Painetun kirjan kanssa kilpailevat sähköiset aineistot ja kulutuk-
sen vähittäinen siirtyminen sille puolelle siirtää osan logistiikka- ja hankintapalvelujen
myynnistä digitaalisiin palveluihin.

Logistiikkapalveluille Kirjavälitys hakee kasvumahdollisuuksia myös kirja-alan ulkopuo-
lelta, Kirjavälityksen hiotut logistiset prosessit mahdollistavat kirjan lisäksi minkä ta-
hansa pientavaran tehokkaan logistisen käsittelyn.

Siirtymä kirjasta sähköisiin aineistoihin lisää Kirjavälityksen digitaalisten palvelujen ky-
syntää ja niissä Kirjavälitys näkee mahdollisuuksia. Digitaalisten palvelujen tuottaminen
vaatii investointeja tietojärjestelmiin ja palveluiden kehittämiseen. Uusiin palveluihin
liittyvät kustannukset syntyvät usein isolta osin vaiheessa, jolloin kysynnästä ei ole
vielä kokemuksia. Riskien hallinnan osalta tärkeää on pitää hankkeiden mittakaava sel-
laisena, että osa hankkeista voi epäonnistua tai ne voidaan keskeyttää. Kirjavälitykseen
on luotu ketterän kehittämisen kulttuuria ja toimintamalleja.
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Kirjavälityksen sisäiset riskit liittyvät etupäässä toiminnan häiriöttömyyteen. Tietojär-
jestelmien toimivuus on kriittistä tilaus-toimitusketjun hallinnassa. Toiminnan häiriöttö-
myyteen, varmistuksiin, tietoturvaan, muutosten hallintaan ja jatkuvuussuunnitelmiin
on kiinnitetty erityistä huomiota ja niihin liittyvät riskit katselmoidaan säännölli-
sesti. Kriittiset järjestelmät, laitteet, konesalin sähkönsyöttö ja tietoliikenneyhteydet on
varmistettu tai kahdennettu.

Henkilöstö
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Henkilöstön osaaminen muodostaa Kirjavälityksen menestyksen perustan, Vuoden 2021
aikana Kirjavälitys on jatkanut henkilöstön osaamiseen panostamista sekä ulkoisin kou-
lutuksin että sisäisesti perehdyttämällä ja lisäämällä työnkiertoa. Kirjavälityksessä on
erittäin pitkiä työsuhteita ja osaaminen, jota yhtiöön on keftynyt muodostaa mahdolli-
suuden myös uusien palveluiden kehittämiselle.

Kirjavälitys Oy:n palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli keskimäärin 180 henkilöä,
kun se edellisenä vuonna oli keskimåärin 171 henkilöä. Vuoden 2021 aikana osa henki-
löstöresu rssista h a n kitti i n hen ki löstövuokra usyrityksen ka utta.

Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus oli 4,t o/o (2020: 3,3 o/o). Sairauspoissaoloihin
pyritään vaikuttamaan esimiestyötä kehittämällä, Kirjavälityksen varhaisen puuttumi-
sen mallia soveltamalla, yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa, muulla työkykyä ylläpi-
tävä I lä toimin nal la ja työtu rvallisuutta keh ittä mäl lä.

Laatujärjestelmät ISO 9OO1, ISO 14OO1, ISO 27OOI ja OHSAS 18OO1

Laadunhallintajärjestelmä kattaa Kirjavälityksen digitaaliset palvelut sekä logistiikka- ja
hankintapalvelut Kirjavälityksen molemmissa toimipisteissä. Laatujohtamisjärjestelmän
perustana ovat olleet ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti,
ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti ja ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestel-
män sertifikaatti.

Kirjavälitys on sitoutunut toimintansa laatuun ja pyrkii aktiivisella laatutyöskentelyllä
kaikkien laatupoikkeamien ennaltaehkäisemiseen. Sisäiset ja sertifikaatin edellyttämät
ulkoiset laatuauditoinnit on suoritettu vuosittain laatujärjestelmän toiminnan varmista-
miseksi ja kehittämiseksi.

Turvallisuuteen sitoutuminen

Kirjavälityksen henkilöstön ammattitaitoon kuuluvat turvalliset työskentelytavat niin
tietoturvallisuuden kuin henkilöstöturvallisuuden näkökulmasta. Työturvallisuusriskit
arvioidaan säännöllisesti ja läheltä piti -tilanteista kannustetaan ilmoittamaan, jotta
vaaran paikat saadaan tunnistettua.

Asiakkaiden tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja tietojen, järjestelmien ja pal-
veluiden saatavuus on varmistettu laatujärjestelmän avulla. Kirjavälitys on sitoutunut
henkilötietojen vastuulliseen ja luottamukselliseen käsittelyyn lain vaatimukset täyt-
täen.

Tutkimus ja kehitystoiminta

Kirjavälitys on aktiivinen kirja-alan ja logistiikan palvelujen kehittäjä ja osallistuu alan
kehitysryhmiin ja digitalisaation edistämiseen yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

VISMA Sign
\.\\\'\! vls[]asrqn.curll
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Völitys

- osinkona jaetaan 4,00 euroa/osake
- jätetään omaan pääomaan
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Vuoden 2021 kehityshankkeet ovat painottuneet prosessien automatisointiin ja tehosta-
miseen sekä uusien asiakkaiden haltuunottoon.

Ympäristötehokkuus

Kirjavälitys tarjoaa asiakkailleen ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa logis-
tiikkapalvelua keskitettyjen ostojen ja toimitusten sekä digitaalisten palvelujen joh-
dosta. Kirjavälitys pyrkii rakentamaan ympäristötehokkaita palveluratkaisuja ja sillä on
määritelty ympäristöohjelma. Kirjavälityksen erillisessä ympäristöraportissa tarkastel-
laan yrityksen ympäristövaikutusten kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kirjavälitys on ky-
en nyt mu uttamaa n toi m intaa nsa yhä ym päristöystäväl lisem pään su u ntaan. Kirjaväli -
tyksen toimintaan ei sisälly merkittäviä ympäristöriskejä.

Vastuullisuus

Ympäristövastuun lisäksi Kirjavälityksen eettisiin periaatteisiin kuuluvat vastuu työnte-
kijöistä, yhteiskunnallinen vastuu, vastuu rehellisestä liiketoiminnasta ja taloudellinen
vastu u.

Vuoden 2022 näkymät

Ennakoimme, että vuoden 2022 osalta Kirjavälityksen volyymit tulevat säilymään edel-
lisvuoden tasolla ja myynti yltää vuonna2022 vuoden 2021 tasolle. Sähköisten oppi-
materiaalien kasvu jatkuu edelleen vahvana. Kuntakaupassa kireä kilpailutilanne jatkuu
ja myyntikatteet pysyvät alhaisina.

Vuoden 2022 aikana investoimme pakkausautomaatioon sekä käyttöönotamme Hyvin-
kään logistiikkakeskuksen laajennusosan.

Kirjavälitys Oy : n liikevoiton odotetaan säilyvän edellisvuoden tasolla

Hallituksen esitys voiton käytöstä

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 5.442.9I8,90 euroa, josta tilikauden voitto on
2.542.I44,77 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraa-
vasti:

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olen-
naisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna
hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettå yhtiökokous antaa hallitukselle valtuudet päättää
aikaisempien vuosien voittovaroista vuonna 2022 jaettavasta lisäosingosta, jonka suu-
ruus voi olla korkeintaan 4,00 euroa osakkeelta.

r,,,tt r,r.viS r ',aSitlr r.:Cr rt
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Hallitus

Toimitusjohtaja
Afexander Lindholm, puheenjohtaja 27.5.2O13 alkaen

Talousjohtaja
Esa Pikkarainen, 16.3.2016 alkaen

Toimitusjohtaja
Sari Laurikko, 20.3.2O18 alkaen

Toimitusjohtaja
Timo Julkunen, t7.3.2O2L alkaen

Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana B keftaa.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tuula Pelkonen-Tiri 1,10.2019 alkaen

Tilintarkastajat

KPMG Oy Ab

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

https://sign.visma.neUfi/document-check/d0876856{fi}b.lfl16bffi{o8994d0EEUI www.vismasign.com
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Osakepääoma ja osakkeenomistajat

osa uettelon 2I.1-2022

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, verottajan vahvistama osakkeen vertailuarvo vuodelta
2O2O oli 29,59 €. Osakepääoma 31.12.202L oli 3.696.529,42 €.

Tilikauden aikana on rekisteröity 156 osakkeen omistajan vaihdos. Uusia osakkeen
omistajia on tullut 2 ja 3 omistajaa on luopunut osakeomistuksestaan.

Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden ja oikeuden voitonjakoon.

Electronrcal!y s'$rted Sähk,)isesii ailek rloiteitli EleKtforriskl signerats , E ektronis< si(lned , E eKtrcnisk underskfe,/er

lritt)s.',sion.,/isira.r,dllii docurirenl-rheck/d08rI6856-ddöb-{OtEiffi8.åCA994dBWl w\.'.'u/. vts Ii r asr q n. cclr-

Su uri mmat osa kkeenom istajat Osakkeita
kol

Osuus o/o

Gummerus Oy 75.r97 23,6

Kustannusosakeyhtiö Otava 64.308 20,L

Suomalainen Kirjakauppa Oy 44.55L 13,9

Otava Oy 41.443 13,0

Kirjamedia Oy 24.679 7'7

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta t4.270 4,5

Kirjakau ppasäätiö 12.908 4,0

Hirn Johan 5.108 r,6
Kipa Osuuskunta 3.817 r,2
Schildts & Söderströms Ab 2.528 0r8

10 suurinta osakasta yhteensä 288.809 90,4

Muut osakkeenomistajat, 149 kpl 30.484 9,6

Kaikki yhteensä, 159 kpl 3L9.293 100,0
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2 Tunnusluvut

Tunnuslukujen laskentaperusteet

Sijoitetun pääoman

tuotto -% (ROl)

100 x (voitto ennen varauksia ia veroia + korkokulut muut rahoituskulut)

sijoitettu pääoma keskimäärin

Oman pääoman

tuotto -% (ROEI

100 x (voitto ennen varauksia ja veroja - verot)

oma pääoma keskimäärin + vapaaehtoiset varaukset

Omavaraisuusaste (%) 100 x (oma pääoma + varaukset)

taseen loppusumma

E Jctfonical y signed r Sähköisesll a eki.loliettri E ektronlskt signer?rts Eleklronisk siatrrerl E eKri.rnisk '.rnde'sk.å!ei
rl-tils,'sictn.,/rsrra ,rel.'ii,'docuirre,rt-check'd081d858-tlt6jb-ttlt6iffi-A€ag94d0fifig \\'ww.visn.esiqn.irori

202L 2020 20L9

Myynti meur 244,9 t94,O 19L,9

Muutos % 26,2% LL% 0,6%

[iikevaihto meur 98,4 84,3 84,1

Muutos % 1,6,7 % 0,3 yo 2,3%

Myyntikate meur t4,2 13,0 t'-,9
% mwnnistä 5,8% 6,7 % 6,2%

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ia veroia meur 3,2 3,3 2,3

% liikevaihdosta 3,3% 3,9% 2,7 %

Tilikauden tulos meur 215 2,5 t17

% liikevaihdosta 2,6o/o 3,O% 2,0%

Henkilöstö keskimäärin 180 t7t 153

Tilikauden palkat ia palkkiot 6,1 5,5 5,3

% liikevaihdosta 6,2yo 6,5% 6,3%

Oma pääoma, tilinpäätössiir.
kertvmä ia varaukset meur 9,6 915 914

Omavaraisuusaste 33% 4t% 4s%
Vieras pääoma meur 19,5 L3,7 11,5

Sijoitetun pääoman tuotto 34,lYo 34,7 Yo 23,8yo

Oman pääoman tuotto 27,3Yo 28,OYo t9,3yo
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3 Tase

Vastaavaa
pyswÄrvAsrAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet

PYSWÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperat
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

Oma pääoma yhteensä

TILINPÄÄTöSSI]RTOJEN KERWMÄ

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset velat

31.12.2021 31.',12.2020

249 871,35 289 537,27

1 529 491,13

135 880,00

1 509 114,31

0,00

4 000,00 4 000,00

1919 242,48 1 802 651,58

998 260,10 847 469,55

18 686 781 ,71 14 399 221,12

3 000 000,00 3 000 000,00

4 504 935,76 3 163 690,51

27 189 977,57

29109 220,05

3 696 529,42

2189 183,70

711590,43
2 542 144,77

21 410 381,18

23 213 032,76

3 696 529,42

2189183,70
751858,12

2 514 076,31

9 139 
'148,32

434155,26

t9 535 616,47

29109 220,05

9 151 647,55

367 498,56

13 693 886,65

23 213 032,76Vastattavaa yhteensä

Eiel:tronrcally signed i Såhköisesii aliekirjoiteitu' EreKlrgniski signer?ts; Elektr,tnisk sigrr-od i E ekiionisk !rnde.skrevet
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1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

98 384 892,98 84322 317,93

I 697,76 3715,79
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Völitys

4 Tuloslaskelma

LIIKEVAIHTO

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Henkilöstökulut

Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

LilKEVOTTTO (-TAPP|O)

Rahoitustuotot ja -kulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TIUNPÄÄTös.
SIIRTOJA JA VEROJA

Tilinpäätössiirrot

Välittömät verot

3218347,66 3223447,34

23773,20 52175,15

-84 235909,42
-7 415 037,35

-463743,34
-3 053 552,97

3242120,86

-66 656,70
-633 319,39

2542144,77

-71290 316,38

-6 490 386,76

-398 502,31

-2 923 380,93

3 275 622,49

-135 074,38

-626 471,80

2 514 076,31TTLTKAUDEN VOTTTO (TAPPTO)

Electronically signed I Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

https:/lsign.visma.neUfi/document-checUd0816856-6&!D-{fltEURX]$eg994d0Eflzl www.vrsmasrgn.com
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5 Rahoituslaskelma

Liiketoimin na n rah avifta :

Myynnistä saadut maksut
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot

Liiketoiminnan rahavirta (A)

I nvestointie n rahavifta :

lnvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Myönnetyt lainat
lnvestoinnit rahoitusarvopapereihin
Lainasaamisten takaisinmaksut

lnvestointien rahavirta (B)

Rahoituksen rahavifta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako

Rahoituksen rahavirta (C)

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) tuähennys o

Ra h ava rat ti I ika u de n a/ussa
Ra h av a rat ti I ika u de n /opussa

Eiectronrcal y signed / SähkDisesii ai eki'loileitu Erektr.flskt signefats ; Eiekiri)nisk signed. EleKtronisk unde.skre!el

https,rsiqn.'/rsrra.net.lfi;'docur.enl-check'du8Tä856-dt6HfltEbffiA-8gB99.1€j0ffi21

teur
31.12.2021

94 273
2

-89 123

teur
31.12.2020

82 062
4

-78 748
5 152

-10
29

0
-704

4 467 2 966

-583

0
19

-58s -460

-2 541 -2 544
-2 541 -2 544

1 341

3 318
-8
57

0
-401

-21

-462
-24

0
26

-38

3 164
4 505

3202
3 164

VISMA Sign
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Liikearvo/Goodwill
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Hyllyt
It-laitteet
Autot

5 ja 10 vuotta
3 ja 5 vuotta
5, 8 ja 10 vuotta
10 ja 20 vuotta
3 ja 5 vuotta
5 vuotta

13 (21)

VISMA Sign

6 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Yleisperiaate

Ti lin päätös on laadittu a I ku peräisten ha nkinta-arvojen perusteella.

Vaihto-omaisuus on arvostettu käyttäen painotettua keskihintaa. Vaihto-omaisuuden
hankintameno on määritelty käyttäen hankinnasta aiheutuneita muuttuvia menoja
FIFO-periaatetta noudattaen.

Käyttöomaisuus ja poistot

Käyttöomaisuus on arvostettu alkuperäisiin hankinta-arvoihin, joista on vähennetty
suunnitelman mukaiset poistot. Yhtiössä käytetään seuraavia poistokäsitteitä:

Suunnitelman mukaiset poistot, jotka perustuvat alkuperäiseen hankintamenoon ja
käyttöomaisuusesineiden arvioituun taloudelliseen käyttöaikaan. Käytetyt poistoajat ovat
seuraavat:

Kirjanpidolliset poistot, jotka perustuvat verolainsäädännön enimmäispoistoi-
hin.

Kirjanpidollisten poistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen erotus esitetään tulos-
laskelmassa poistoeron lisäyksenä tai vähennyksenä. Taseessa suunnitelman mukaisten
ja kirjanpidollisten poistojen kertynyt erotus esitetään vastattavaa -puolella tilinpäätös-
siirtojen kertymä -kohdassa. Poistoeroon liittyvä laskennallinen verovelka on 86.831,05
eu roa.

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan
todennäköiseen a rvoonsa.

EieL:trörrc.riiy siatned . Sälrköisesli alleki.jcriieltri 'Elektror)rsKt sr(Jneräts E -oktrDnisk sii;ntrd 'E eklr{rnisk Jnde.sktrtvcl

nlti)s i'siqn.,/jsrra.ret'ii docun,ent-cireckldti8Xda56-d{6trlt1tEbffiA-&€g994d0EFll w\! \,v. vts n' d s t qn. ccrl.
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37.72.2021

289

7L7

-156

250
-48

3L.L2.2027

1 509

328
-308

1 529
-386

3t.12.202L

3r.L2.2020

309

119

-139

289
-55

3r.t2.2020

1 455

313

-259

1 509
-3L2

3L.L2.2020

L4 (2L)

VISMA Srgn

7 Taseen ja tuloslaskelman liitetiedot

Luvut 1.000 euroina, ellei toisin mainittu

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
pvswÄr vASTAAVAT

Ai neettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot
Tilikauden alussa

Lisäykset

Poistot suunnitelman mukaan

Tilikauden lopussa suunnitelman mukaan
Kertynyt poistoero

Aineel liset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Tilikauden alussa

Lisäykset

Poistot suunnitelman mukaan

Tilikauden lopussa suunnitelman mukaan
Kertynyt poistoero

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet
Tapiolan Tennispuisto Oy

Kytäjä Golf Oy

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä

Sijoitukset yhteensä

VAIHTUVAT VASTMVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/tavarat
Vaihto-oma isuus yhteensä

1

3

1

3

4

4
4

4

3r.t2.2027
998

998

3L.L2.2020

847

847

Electfonrcally sigrled . Sähköisesii alleki'joitettu i Elektroniskt srgnerals 'Elekrronisk signed I EleKironisk underskre!et
irttps:r;siqn \/isrre.fet./fi.docurfent-check,d0B7ö356-d{Ob4ntEbffi-SCAS94d0Efin w\!\y.v ts rr'äs t!jl I _ co m
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37.72.202L

18 576

11

100

18 687

3t.t2.202L

3 000

3 315

3t.r2.2021

3 697

3 697

2 t89
2 189

3 266
-2 554

2 542
3 254

5 443

9 140

31.12.202L

2 r89
7L2

2 542
5 443

3t.L2.2020

14 198

9

792

14 399

3r.L2.2020

3 000

3 275

31.12.2020

3 697

3 697

2 189

2 189

3 306

-2 554

2 5t4
3 266

5 455

9 152

3L.t2.2020
2 189

752
2 5t4
5 455

1s (21)

VISMA Sign

Lyhytai kaiset saamiset

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaika iset saamiset yhteensä

Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet

kirjanpitoarvo 31.12.

markkina-arvo 31.12.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma

Sidottu oma pääoma yhteensä

Vapaa oma pääoma

Käyttörahasto tilikauden alussa

Käyttörahasto tilikauden lopussa

Voittovarat til i kauden alussa

Osingonjako

Tilikauden voitto
Voittovarat tilikauden lopussa

Vapaa oma pääoma yhteensä

Oma pääoma yhteensä

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12

Muut rahastot

Edellisten tilikausien voitot
Tilikauden voitto

Voitonja kokelpoiset varat yhteensä

Eledfonrc;rlly siaJned I Sähköisestr alekrrjoitettr .r E --ktr|iliskt signerats . Elektrlnisk signer-l; Eiekironisk ,.inderskre!el

irtlps , 'siqn.visnra.nelrfi;docu Iren [-clrecki d0BTdB56'dfOL.lOtEitSAA-Seo994d0EfiCl w',vv/. vis n, as i(l n.co8l
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3r.r2.2027

3L.L2.202L

16 370

696

800

508

1 161

2 469

19 535

3L.12.202r
0

600

31.r2.202r

13

22

35

2 021

16 298

18 319

31.12.202L

97 789

529

667

98 385

3t.72.2020

312
55

367

3L.t2.2020
10 756

629
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Völitys

Tilinpäätössi i rtojen kertymä

Ti I in päätössi i rtojen kertymä m uod ostu u kertyneestä
poistoerosta

Koneet ja kalusto

Muut pitkävaikutteiset menot

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Lomapalkkavaraus henkilösivukuluineen

Laskuttamattomat ostovelat
Muut siirtovelat

Siirtovelat yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä

Shekkitil i n nro 500001 -2208342 I imi ittil uotto
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

Vastuut

Leasi ngsopimu ksista maksettava määrä

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Myöhemmin maksettavat

Leasingsopimuksista maksettava määrä yhteensä

Vuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Myöhemmin maksettavat

Vuokravastuut yhteensä

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lii kevaihto markki na-al ueittain

Kotimaa'
Muut eu-maat

Muut maat

Liikevaihto yhteensä

386

48

434

754

554

1 001

2 309

13 694

37.L2.2020

0

600

31.r2.2020

3

13

16

L 577

L 346

2 923

37.r2.2020
82 874

982
466

a4 322

E eclronically siltr)ed Sähköisesti aileki.joiteitlr 'E rrKlrcniskt signe-ats E1,.kt-orrlsk signefi Elei\lronisk LrnCe.skre'/el
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Liiketoiminnan muut tuotot
Muut korvaukset

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä

Materiaalit ja palvelut

Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana

Varaston muutos lisäys (-) vähennys (+)
Yhteensä

Ulkopuoliset palvelut

Materiaalit ja palvelut yhteensä

Henkilöstökulut

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot

Muun henkilöstön palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajan ja hallituksen eläkekulut

Muun henkilöstön eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Henkilöstökulut yhteensä

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin

Toimihenkilöitä

Työntekijöitä

Yhteensä

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Tilikauden poistojen erittely
Koneet ja kalusto

Muut pitkävaikutteiset menot

Yhteensä

Liiketoiminnan muut kulut

Vuokrat

Kiinteistö- ja kalustokulut

It-kulut
Muut liiketoiminnan kulut

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

3t.t2.202L
2

2

37.L2.202r

80 138

-151

79 987

4 249

84 236

3r.t2.2020
4

4

3t.t2.2020

68 749

194

68 943

2 347

7L 29fJ

3r.L2.2021
250

5 813

r02
1 025

225

7 4L5

3L.72.2020

232

5 221

80

774

183

6 490

3L.r2.202t
50

130

180

3t.r2.202r
464

464

poistot

382

L49

531

3t.r2.2020
47

L24

L7t

37.r2.2020
399

399

Suunnitelmapoistot

308

156

464

Evl- Erotus

-74

7

-67

37.t2.202t
7 473

446

501

634

3 054

3r.t2.2020
L 302

383

538

700

2923

Eleclroircai y :i,lr)ed, Sähköisesti aiiekr",oitettir iElektrorriskt sig,rqrats ; ElektrDrlisk signerl E exlrrrrisk ,iniie'sk:e!-.i
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Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus

Tilintarkastajan palkkiot yhteensä

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Rahoitustuotot yhteensä

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Rahoituskul ut yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

Tilinpäätössiirrot

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen
poistojen erotus

Tilinpäätössiirrot yhteensä

Tuloveroja koskevat liitetiedot

Välittömät verot
Tuloverot

Välittömät verot yhteensä

37.r2.2021
31

31

3t.t2.202L
33

33

3t.t2.2021

67

67

3t.12.202r
633

633

3L.12.2020

22

22

3t.L2.2020
60

60

3t.72.2020

135

135

37.L2.2020

626

626

18 (21)
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-9

-9
24

-8

-8
52

Lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot
Lähipiiriin kuuluvat yrityksen johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaia) ja
heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt.
Tilikauden aikana lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

3t.12.202L 31.72.2020

Tavaroiden myynnit I 296 1 686

Palveluiden myynnit tO 197 7 393

Tavaroiden ostot 29 450 2t t30
Palveluiden ostot 53 89

Maksetut vuokrat L 261 1 289

Lähipiiriliiketoimet yhteensä 42 257 31 587

E ectronica ly siqned ' Sähköisesii aliekirjoitcltu . Elektroniskl srgnerats,'Elektronisk signed I EleKlionisk !nderskievet
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Alexander Lindholm
hallituksen puheenjohtaja

Esa Pikkarainen
hallituksen jäsen

Sari Laurikko
hallituksen jäsen

Timo Julkunen
hallituksen jäsen
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I Ti I i n päätöksen ja toi m i nta kertom u ksen a I Ieki rjoitu kset

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2022

Kirjavälitys Oy
Hallitus ja toimitusjohtaja

Tuula Pelkonen-Tiri
toimitusjohtaja

Ti I i nta rkastusmerki ntä

Tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2022

KPMG Oy Ab

Jukka Rajala
KHT

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
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KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
00101 HELS|NKI

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Ti I i nta rkastuske rtom u s
Kirjavälitys Oy: n yhtiökokoukselle

T i I i n pä ätöksen ti I i ntarka stu s
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Kirjavälitys Oy:n (y-tunnus 01 10031-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1 .-31 .12.2021 .

Tilinpäätös sisältää taseen, tulosaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpåätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudateftavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 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 tilinpäätöstå laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi
jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisu udet tilin päätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdesså voisi kohtuudella odoftaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkåytöksestä johtuva olennainen virheellisyys 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.

KPI\,4G Oy Ab. a Frnnish rimiled
nrembea fifins aflihated !vdh

liabilily company and a membar frm of the KPll4G netlvoak of indepåndent
KPfu1G lnternallonal Cooperalive ( KPI\,1G lnternanonal ) a Slviss entity

Yaunnus 1805485 I
Kolipaikka HelsrnIi



Kirjavälitys Oy
T i I i nta rkast u ske fto m u s

tilikaudelta 1. 1.-31.1 2.2021

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, ettå pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauftaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö
pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esiteftävät 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.

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

M u u t ra po rto i nti v e lv o ilte et
Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsiftää toimintakertomuksen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisestivirheellistä.
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien såånnösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, eftä toimintakertomuksessa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 28. helmikuuta 2022

KPMG OY AB

l.u*q-
Jukka Rajala
KHT
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10 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista

Päivä- ja pääkirja M-Files sähköinen arkisto

M-Files sähköinen arkistoReskontraerittelyt

Ostoreskontra:
- suoritustositteet
- kululaskut
- Kirjapakin ostotilauksille kohdistuvat

vai hto-oma isuuslaskut
- näytevarastovaje laskut
- PoD laskut kustantajille
- logistiikkakustantajien tilitys-

aineistot

NextCloud sähköinen arkisto
Baswaren IR sähköisessä muodossa

Baswaren IR sähköisessä muodossa
Baswaren IR sähköisessä muodossa
paperitositteina

NextCloud sähköinen arkisto

Myyntireskontra:
- suoritustositteet
- Kirjapakki myyntilaskutositteet
- Wintime korkolaskut
- Wintime palvelulaskutositteet
- Wintime muovituslaskutositteet
- Wintime kirjastolaskutositteet
- Wintime koululaskutositteet

Kassatositteet
Muistiotositteet

NextCloud sähköinen arkisto
M-Files sähköinen arkisto
Paperitositteina
M-Files sähköinen arkisto
M-Files sähköinen arkisto
M-Files sähköinen arkisto
M-Files sähköinen arkisto

NextCloud sähköinen arkisto
Paperitositteina

Liitetietotositteet Paperitositteina

E ect.onicaliy sigrred i Sähköisesli a ekirjoiteitli ' Elektroniskt srqnerats , Elekt'Dr)isk signerl / E eKir.rnjsk ,.rnde.skrevel

irltps. irsiqn.visrra. rel/liidocurrent-.i'ecki döBid856'ddöb-ltltFEffiAS€g994dBffil
VISMA Sign
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VISMA Sign

11 Yhteystiedot

Kirjavälitys Oy

Katuosoite
Puhelin
Sähköposti
Kotisivut
Y-tunnus

Hakakalliontie 10, 05460 HWINKÄÄ
010 345 100
asiakaspa lvel u @ki rjava I itys.fi
www.kirjavalitys.fi
0110031-0
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myndighed til at underskrive
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