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Viafin Service Oyj:n kasvu jatkui ja kannattavuus parani

Viafin Service Oyj

Yhtiötiedote 8.2.2021 kello 8.00

Tilikauden (1.1.2020—31.12.2020) luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä—joulukuu 2020 lyhyesti

• Liikevaihto oli 29,6 (32,3) miljoonaa euroa, laskien 8,5 prosenttia.

• Käyttökate (EBITDA) oli 2,7 (2,7) miljoonaa euroa, laskien 2,4 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 2,3 (2,5) miljoonaan euroon ollen 7,9 (7,6) prosenttia liikevaih-
dosta.

• Kauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa.

• Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 348 (292).

• Yhtiö ilmoitti 7.12.2020 laajentavansa palveluvalikoimaansa ostamalla huolto- ja kunnossapitoyhtiö Astepa Oy:n.

Tammi—joulukuu 2020 lyhyesti

• Liikevaihto oli 57,9 (49,7) miljoonaa euroa, nousten 16,5 prosenttia.

• Käyttökate (EBITDA) oli 5,3 (3,6) miljoonaa euroa, nousten 44,9 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvoi 4,7 (3,2) miljoonaan euroon ollen 8,1 (6,4) prosenttia liikevaih-
dosta.

• Tilikauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 3,4 (2,4) miljoonaa euroa.

• Koronapandemian negatiiviset vaikutukset olivat liiketoimintaan varsin rajalliset. 

• Henkilöstö oli tilikaudella keskimäärin 337 (292).

• Yhtiön hallitus esittää 20.4.2021 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 
euroa osakkeelta.
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1) Viafin Service  -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019—31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun  
     tilikauden 1.8.2018—31.12.2019 lukuja. 

Avainluvut

7—12/2020 7—12/2019 1—12/2020 1—12/2019¹⁾

(1 000 euroa) 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk

Liikevaihto 29 590 32 335 57 869 49 662
Käyttökate (EBITDA) 2 660 2 726 5 281 3 645
% liikevaihdosta 9,0 % 8,4 % 9,1 % 7,3 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 345 2 470 4 677 3 174
% liikevaihdosta 7,9 % 7,6 % 8,1 % 6,4 %
Liikevoitto (EBIT) 1 933 2 087 3 869 2 431
% liikevaihdosta 6,5 % 6,5 % 6,7 % 4,9 %
Katsauskauden tulos 1 261 1 442 2 593 1 609
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 674 1 825 3 401 2 352

Osakekohtainen tulos, eur 0,35 0,40 0,72 0,44
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, eur 0,46 0,50 0,94 0,65

Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 192 3 882 7 019 5 243
Rahat ja pankkisaamiset 16 778 13 124 16 778 13 124
Korollinen bruttovelka - - - -
Omavaraisuusaste % 63,7 % 61,4 % 63,7 % 61,4 %

Osakkeiden lkm keskimäärin ilman omia osakkeita 3 599 811 3 628 795 3 614 303 3 628 795
Osakkeiden lkm kauden lopussa ilman omia osakkeita 3 586 695 3 628 795 3 586 695 3 628 795
Osakekurssi kauden lopussa 15,90 € 8,50 € 15,90 € 8,50 €
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Toimitusjohtaja Mika Riekkola kommentoi tilikauden kehitystä: 
Viafin Service Oyj:n kasvu jatkui ja kannattavuus parani

Koronapandemian luomasta erityislaatuisesta toimin-
taympäristöstä huolimatta pystyimme kuluneen tilikau-
den aikana jatkamaan kannattavaa kasvuamme. An-
noimmekin marraskuussa positiivisen tulosvaroituksen, 
johtuen edelliseltä tilikaudelta jatkuneiden kunnossa-
pitoseisakki- ja projektisopimusten painottumisesta 
vuoden 2020 alkupuolelle sekä vahvana jatkuneen alu-
eellisen kunnossapitoliiketoiminnan orgaanisen kasvun 
yhteisvaikutuksesta. Liikevaihtomme nousi vahvan ky-
synnän tukemana ja oli tilikaudella 57,9 miljoonaa eu-
roa. Liikevaihdosta 76 prosenttia (43,9 miljoonaa euroa) 
muodostui kunnossapitopalveluista ja 24 prosenttia 
(14,0 miljoonaa euroa) projektiliiketoiminnasta. Yhtiön 
liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli tilikau-
della 2020 hyvällä tasolla (4,7 miljoonaa euroa), ollen 
8,1 prosenttia liikevaihdosta huolimatta koronapande-
mian vaikutuksista. Tilikauden vahva tulos osoittaa joh-
tamis- ja toimintamallimme toimivuuden varsin haas-
tavassakin toimintaympäristössä. Yhtiön liiketoiminnan 
rahavirta oli katsauskaudella myös vahva. Yhtiön rahat 
ja pankkisaamiset 31.12.2020 olivat 16,8 miljoonaa eu-
roa, mikä antaa meille hyvän perustan kasvustrategiam-
me etenemiselle jatkossakin. 

Vahva tilikauden tuloksemme osoittaa, että etenimme 
haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kohti stra-
tegisia tavoitteitamme. Markkinatilanteen muuttuessa 
äkillisesti luotimme alueelliseen toimintamalliimme ja 
hyödynsimme sen dynaamisuutta ja joustavaa kustan-
nusrakennetta. Pysyimme jatkuvasti tietoisina kysyn-
tätilanteen muutoksista ja rajoitustoimenpiteistä eri 
puolella maata sekä pystyimme siirtämään resursseja 
niihin yksiköihin ja asiakastoimialoille, joissa kysyntää 
oli. Vaikka maantieteelliset ja asiakastoimialojen väli-
set erot ovatkin suuria, koronapandemian negatiiviset 
vaikutukset liiketoimintaamme jäivät kuluneella tilikau-
della varsin rajallisiksi ja saimme  käännettyä markkina-
tilanteen hyödyksemme kasvattamalla liiketoimintaam-
me  osalla alueista merkittävästi.

Koronapandemian vaikutukset ovat olleet liiketoimin-
taamme rajallisia, mutta pandemia ja sen aiheuttamat 
rajoitukset asiakastoimialoillemme voivat edelleen 
vaikuttaa merkittävästi sekä kunnossapitopalveluiden 
että projektien kysyntään. Tämä vaikeuttaa olennaises-
ti vuoden 2021 markkinatilanteen arvioimista. Tämän 
hetken näkymän perusteella markkinatilanne kuitenkin 
jatkuu vakaana, vuoden ensimmäisen neljänneksen ol-
lessa hieman rauhallisempi, jonka jälkeen kysynnän ar-

vioidaan kasvavan teollisuuden seisakkien lähestyessä. 
Odotamme projektiliiketoiminnan osuuden olevan tili-
kaudella 2021 lähellä normaalia 25 prosentin tasoa.

Ajoimme ylös  tilikauden aikana uusia alueyksiköitä Ou-
lussa, Haminassa, Turussa, Riihimäellä sekä Nokialla. 
Yhtenä tilikauden merkittävistä saavutuksista oli teol-
lisuuden tuotantolaitteiden jatkuviin kunnossapitopal-
veluihin keskittyvän liiketoimintayksikkömme solmima 
kunnossapidon ulkoistussopimus Ravintoraisio Oy:n 
Nokian Myllyn kanssa. 

Syksyn aikana laajensimme palveluvalikoimaa sähkö- ja 
automaatiokunnossapitoon – nämäkin uudet palvelut 
on otettu asiakaskunnassamme vastaan erittäin hyvin. 
Joulukuussa julkistimme yrityskaupan, jossa Astepa 
Oy:n osake-enemmistö siirtyy Viafin Servicen omistuk-
seen. Astepan myötä saamme Viafin Industrial Servicen 
rinnalle toisen huolto- ja kunnossapitopalveluita tuot-
tavan alueellisen yksikön ja samalla laajennamme myös 
palveluvalikoimaamme ja asiakaskuntaamme.

Kilpailijakentän konsolidoituminen kokonaiskunnosapi-
don alueella on saanut asiakkaat kilpailuttamaan sopi-
muksia ja etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhoille 
toimijoille.  Näemmekin tässä sektorissa edelleen mer-
kittäviä kasvumahdollisuuksia. Tulemme myös jatkossa 
vahvistamaan kykyämme tarjota asiakkaille paikallisia, 
kokonaisvaltaisia kunnossapitopalveluita asiakaslähtöi-
sesti ja kustannustehokkaasti. Näkemyksemme mukaan 
projektiliiketoimintaa tukevat pitkällä aikavälillä useat 
merkittävät vireillä olevat teollisuuden investointihank-
keet.

Vuoteen 2020 mahtui paljon tilanteita, jotka vaativat 
nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta niin asiakkail-
tamme, henkilöstöltämme kuin kumppaneiltamme. 
Pystyimme haastavassa toimintaympäristössä suojau-
tumaan pandemian vaikutuksilta ja samalla huolehti-
maan asiakkaidemme tuotannon jatkuvuudesta ja toi-
mitusvarmuudesta. Onnistuimme tässä varsin hyvin ja 
haluan kiittää siitä henkilöstömme, asiakkaitamme ja 
kumppaneitamme. Teidän ammattitaitonne, joustavuu-
tenne ja mukautumiskykynne poikkeuksellisissa olosuh-
teissa mahdollistivat kasvumme ja vahvan taloudellisen 
tuloksemme.  Vahvuutemme on tiiviissä asiakasyhteis-
työssä ja tulemme tulevaisuudessakin olemaan lähellä 
asiakkaitamme.
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Taloudellinen kehitys

Heinä–joulukuussa 2020 liikevaihto laski 8,5 prosenttia 
vertailukauteen nähden, ollen 29,6 (32,3) miljoonaa eu-
roa. Liikevaihdon lasku johtui pääosin vertailukauden 
poikkeuksellisen vahvasta projektiliiketoiminnan osuu-
desta. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 
2,3 (2,5) miljoonaan euroon ollen 7,9 (7,6) prosenttia 
liikevaihdosta. Katsauskauden tulokseen, 1,3 (1,4) mil-
joonaa euroa, ei kohdistunut kertaluonteisia kuluja. Kat-
sauskauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 1,7 (1,8) 
miljoonaa euroa, laskien 8,3 prosenttia vertailukauteen 
nähden. Lasku johtui pääosin vertailukauden poikkeuk-
sellisen vahvasta liikevaihdosta kunnossapitoseisakki- ja 
projektisopimuksista.  Osakekohtainen tulos oli katsa-
uskaudella 0,35 (0,40) euroa sekä osakekohtainen tulos 
ilman liikearvon poistoja 0,46 (0,50) euroa. Koronapan-
demialla ei ollut merkittävää negatiivista vaikutusta kat-
sauskauteen.

Tammi–joulukuussa 2020 liikevaihto nousi 16,5 pro-
senttia vertailukauteen nähden, ollen 57,9 (49,7) mil-
joonaa euroa.  Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBI-
TA) kasvoi 4,7 (3,2) miljoonaan euroon ollen 8,1 (6,4) 
prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden tulokseen, 2,6 (1,6) 
miljoonaa euroa, ei kohdistunut kertaluonteisia kuluja. 
Tilikauden tulos ilman liikearvon poistoja oli 3,4 (2,4) 
miljoonaa euroa, kasvaen 44,7 prosenttia vertailukau-
teen nähden. Nousu johtui pääosin edelliseltä tilikau-
delta jatkuneiden kunnossapitoseisakki- ja projektisopi-
musten painottumisesta vuoden 2020 alkupuolelle sekä 
vahvana jatkuneesta alueellisesta kunnossapitoliiketoi-
minnan orgaanisesta kasvusta. Osakekohtainen tulos oli 
0,72 (0,44) euroa ja osakekohtainen tulos ilman liikear-
von poistoja 0,94 (0,65) euroa tilikaudella 2020. Korona-
pandemialla ei ollut merkittävää negatiivista vaikutusta 
tilikauteen.

Viafin Service Oyj:n omavaraisuusaste tilikauden lo-
pussa oli 63,7 (61,4) prosenttia vähemmistöosuuden 
sisältävän oman pääoman ollessa 20,7 (19,4) miljoonaa 
euroa. Yhtiön taseen loppusumma tilikauden lopussa 
oli 34,4 (32,6) miljoonaa euroa, rahojen ja pankkisaa-
misten ollessa 16,8 (13,1) miljoonaa euroa. Rahojen ja 
pankkisaamisten nousu johtui pääosin vahvasta tilikau-
den tuloksesta.  Yhtiön liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja oli päättyneellä tilikaudella 7,0 
(5,2) miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron 
liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus 
saavuttaa sekä orgaanisen kasvun, että yritysostojen 
kautta. Yhtiön tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä yl-
läpitää keskimäärin noin 5–7 prosentin liikevoittomar-
ginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA). Lisäksi 
yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 30–50 
prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon 
poistoilla. Yhtiö ei anna ohjeistusta  1.1.2021 alkaneelta 
tilikaudelta.

Yritysostot

Viafin Service Oyj tiedotti 7.12.2020 ostavansa huolto- 
ja kunnossapitoyhtiö Astepa Oy:n (uusi toiminimi Via-
fin Industrial Service Astepa Oy) osake-enemmistön. 
Myyjänä yrityskaupassa toimivat Astepa Oy:n henki-
löstöomistajat. Kauppa astui voimaan 4.1.2021. Viafin 
Service omistaa yrityskaupan jälkeen 90,2 % ja Astepan 
toimitusjohtaja 9,8 % Astepan osakekannasta. Astepa 
Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 2019 noin 2,3 miljoonaa 
euroa, käyttökate (EBITDA) noin 0,2 miljoonaa euroa ja 
henkilöstömäärä noin 30.

Henkilöstö ja hallinto

Viafin Servicen henkilöstön määrä kasvoi tilikauden 
aikana 45 henkilöllä, ollen keskimäärin 337 henkilöä. 
Henkilöstön määrän kasvu johtui pääosin tytäryhtiön, 
Viafin Industrial Service Oy:n, orgaanisesta kasvusta. 
Kaikki henkilöt työskentelivät Suomessa.

Miikka Aho, projektiliiketoiminnan johtaja sekä johto-
ryhmän jäsen ilmoitti 14.9.2020 siirtyvänsä toisen työn-
antajan palvelukseen ja jättävänsä tehtävänsä 18.9.2020 
mennessä. Ahon tehtävät otti vastuulleen Viafin Ser-
vicen toimitusjohtaja Mika Riekkola sekä kaasuliiketoi-
minnan osalta Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja Jarno 
Anttalainen. Yhtiö tiedotti 29.1.2021, että johtoryhmän 
jäsen ja Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja Jarno Anttalai-
nen jätti tehtävänsä yhtiössä välittömästi. Anttalaisen 
tehtävät otti toistaiseksi vastuulleen Viafin Servicen toi-
mitusjohtaja Mika Riekkola. Nykyiseen johtoryhmään 
kuuluvat 29.1.2021 alkaen Viafin Servicen toimitusjoh-
taja Mika Riekkola ja talousjohtaja Patrik Hämälä. 
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Viafin Service Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
Espoossa 21.4.2020. Yhtiökokous vahvisti Viafin Ser-
vicen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.8.2018-31.12.2019 
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimi-
tusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,16 euroa osakkeelta 
sekä lisäosinkona tilikauden jatkamisesta johtuen 0,09 
euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,25 euroa osakkeelta. 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 23.4.2020 ja osinko 
maksettiin 30.4.2020.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mu-
kaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säi-
lyy viitenä ja yhtiön hallitukseen valittiin aikaisemmista 
jäsenistä Heikki Pesu, Tapani Potka, Marko Sipola, sekä 
uusina jäseninä Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT Timo Helle (Grant 
Thornton) ja yhtiön varatilintarkastajaksi tilintarkastus-
yhteisö Revico Grant Thornton Oy, päävastuullisena ti-
lintarkastajana KHT Joakim Rehn.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 
yhtiön omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamises-
ta koskevista valtuutuksista, osakeanteja koskevasta val-
tuutuksesta sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviä 
lahjoituksista koskevasta valtuutuksesta. Yhtiökokous 
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien 
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa 
erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti; 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 
enintään 360 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosent-
tia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkei-
den hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että 
yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä hallussaan tai panttina 
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 
10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai 
useammassa erässä seuraavasti: Luovutettavien osak-
keiden lukumäärä on yhteensä enintään 360 000 osa-
ketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttami-
sesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkin-
täetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättä-
mään muista luovuttamisen ehdoista. Omia osakkeita 
voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön pääomaraken-
teen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yri-

tyskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannus-
tinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen 
edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollis-
ten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai 
muihin tarkoituksiin.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraa-
vasti; Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 
360 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka 
vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin 
ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppo-
jen toteuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöstön sitoutta-
miseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkki-
oiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksis-
ta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, 
sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituk-
sista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan yhtiön varsi-
naiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.4.2021 saakka.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Viafin Service Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lo-
pussa sekä tilikaudella keskimäärin oli 3 628 795 (3 628 
795). Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita oli 
tilikaudella keskimäärin 3 614 303 ja tilikauden lopussa 
3 586 695. Ohessa on esitetty taulukko 10 suurimmasta 
osakkeenomistajasta 31.12.2020 sekä omistusmäärien 
muutoksista vertailuajanjakson aikana. Osakkeenomis-
tajien lukumäärä tilikauden päättyessä oli 1 326 (777).

Viafin Service Oyj on hankkinut yhtiökokouksessa hy-
väksytyllä päätöksellä omia osakkeita yhteensä 42 
100 kappaletta, keskihinnalla 12,72 euroa kappaleelta 
(31.12.2020). Omat osakkeet edustivat noin 1,2 pro-
senttia yhtiön koko osakemäärästä ja äänistä. Osakkeen 
päätöskurssi oli 30.12.2020 15,90 euroa, tilikauden alin 
kaupankäyntikurssi 7,10 euroa ja ylin 17,20 euroa. Osa-
kevaihto oli tilikauden aikana 1 003 667 kappaletta. 

Yhtiökokous
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Viafin Servicen kasvun ja kannattavuuden kannalta mer-
kittävässä roolissa ovat jo tehdyn ja mahdollisten uusien 
yrityskauppojen onnistuminen, integraatio sekä työnte-
kijöiden sitouttaminen.

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan yhtiön kannalta 
suotuisana, mutta erilaiset häiriöt markkinoissa eivät 
ole poissuljettuja. Yhtiö uskoo, että se kykenee mukau-
tumaan muuttuviin olosuhteisiin joustavalla liiketoimin-
tamallillaan.

Myös koronaviruspandemian jatkuminen voi vaikuttaa 
yhtiön toimintaympäristöön esimerkiksi käynnissä ole-
vien hankkeiden viivästymisen sekä muutosten muo-
dossa tai pahimmillaan lamauttamalla koko yhteiskun-
nan hetkellisesti. Yhtiö pyrkii aktiivisesti vähentämään 
koronaviruksen aiheuttamaa riskiä sekä omassa henki-
löstössä että toimittajakentässä päivittämällä henkilös-
tön työskentelytapoja ja ohjeistuksia jatkuvasti. Lisäksi 
yhtiö uskoo, että se kykenee mukautumaan muuttuviin 
olosuhteisiin joustavalla ja usealle paikkakunnalle ha-
jautetulla liiketoimintamallillaan.

Merkittävät lähiajan riskit ja 
epävarmuustekijät

Osinkoehdotus

Konsernin emoyhtiön Viafin Service Oyj:n jakokelpoiset 
varat tilikauden lopussa olivat 20 228 870,77 euroa, jos-
ta tilikauden voitto oli 2 808 285,15 euroa. Yhtiön halli-
tus esittää 20.4.2021 pidettävälle yhtiökokoukselle, että 
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. 
Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osake-
määrällä (3 586 695 kappaletta) ilman omia osakkeita 
on 1 255 343,25 euroa ollen noin 37 prosenttia konser-
nin oikaistusta tilikauden tuloksesta ilman liikearvon 
poistoja. Osinkoehdotus on yhtiön voitonjakopolitiikan 
mukainen.

Viafin Service julkaisi First North -listautumisen yhtey-
dessä voitonjakopolitiikkansa, joka on jakaa osinkoa 
vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oi-
kaistuna liikearvon poistoilla. Osinkojen maksamiseen 
vaikuttavat muun muassa yhtiön strategian mukaiset 
investoinnit orgaaniseen kasvuun ja yritysostojen ra-
hoittamiseen.

Osakkeenomistajat Osakemäärä
%-osuus 

osakkeista
Muutos vrt. 

30.6.2020, kpl
1 Skillhouse Oy 408 049 11,25% 0
2 Luhtala Kari Pekka 286 905 7,91% -40 000
3 Suomen Teollisuussijoitus Oy 285 714 7,87% 0
4 MSK Group Oy 257 273 7,09% 0
5 Baj Oy 223 808 6,17% 0
6 Kilpeläinen Toni Olavi 130 000 3,58% -36 315
7 Takoa Invest 126 755 3,49% 0
8 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 120 000 3,31% 0
9 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 114 286 3,15% 0

10 Rantala Esa Eino Gaabriel 113 033 3,12% 0
   

10 suurinta yhteensä 2 065 823 56,93% -76 315
Kaikki osakkeet yhteensä 3 628 795 100,00%
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Olennaiset tapahtumat katsaus-
kauden jälkeen

Yhtiö tiedotti 4.1.2021 toteuttaneensa Astepa Oy -yri-
tyskaupan. 

Yhtiö tiedotti 29.1.2021, että johtoryhmän jäsen ja 
Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja Jarno Anttalainen jätti 
tehtävänsä yhtiössä välittömästi. Anttalaisen tehtävät 
otti toistaiseksi vastuulleen Viafin Servicen toimitusjoh-
taja Mika Riekkola. Nykyiseen johtoryhmään kuuluvat 
29.1.2021 alkaen Viafin Servicen toimitusjohtaja Mika 
Riekkola ja talousjohtaja Patrik Hämälä.

Taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2020 jul-
kaistaan 15.3.2021. Varsinainen yhtiökokous on suun-
niteltu pidettäväksi tiistaina 20.4.2021. Yhtiön hallitus 
esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin. 

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tiedotustilai-
suuden 8.2.2021 klo. 9.00 Espoossa Innopoli II:ssa (Tek-
niikantie 14, 02150 Espoo).

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia 
ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mu-
kaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
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1) Viafin Service  -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019—31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun
tilikauden 1.8.2018—31.12.2019 lukuja.

2) Laskennallinen tuloveron osuus kyseiseltä kaudelta perustuen tilikauden 2019 maksettuun tuloveroon.

KONSERNIN TULOSLASKELMA 7—12/2020 7—12/2019 1—12/2020 1—12/2019¹⁾
(1 000 euroa) 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk
Liikevaihto 29 590 32 335 57 869 49 662
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden va-
rastojen muutos -274 - -274 -
Liiketoiminnan muut tuotot 15 20 24 27

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -3 137 -5 707 -7 964 -8 424
Varastojen muutos -41 385 -361 715

Ulkopuoliset palvelut -7 713 -9 358 -14 427 -13 016

 Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -9 119 -8 042 -17 188 -13 881

Henkilösivukulut
Eläkekulut -1 272 -1 414 -2 517 -2 453
Muut henkilösivukulut -394 -289 -761 -621

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -315 -256 -604 -471
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta -413 -383 -808 -743

Liiketoiminnan muut kulut -4 998 -5 204 -9 122 -8 365
Liikevoitto 1 933 2 087 3 869 2 431

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 2 4 9 7
Korkokulut ja muut rahoituskulut -23 -5 -40 -42

Voitto rahoituserien jälkeen 1 912 2 087 3 837 2 396
Tuloverot -481 -480 -947 -610
Vähemmistöosuudet -170 -165 -297 -177
Katsauskauden tulos 1 261 1 442 2 593 1 609
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1) Tilintarkastettu.

KONSERNIN TASE (FAS)

(1 000 euroa) 31.12.2020 31.12.2019¹⁾

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

 Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 6 031 6 254

Muut pitkävaikutteiset menot 102 181

Aineelliset hyödykkeet

 Koneet ja kalusto 1 421 1 358

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 42 12

Pysyvät vastaavat yhteensä 7 596 7 806

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 1 360 1 450

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 7 554 8 778

Muut saamiset 56 186

Siirtosaamiset 1 069 1 209

Saamiset yhteensä 8 679 10 173

Rahat ja pankkisaamiset 16 778 13 124

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 26 817 24 748

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 412 32 553
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1) Tilintarkastettu.

KONSERNIN TASE (FAS)

(1 000 euroa) 31.12.2020 31.12.2019¹⁾

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Osakepääoma 83 83

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 591 17 591

Edellisten tilikausien voitto / tappio -559 -15

Katsauskauden tulos 2 593 899

Oma pääoma yhteensä 19 707 18 557

Vähemmistöosuudet 991 795

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

Laskennalliset verovelat 9 14

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 9 14

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot 1 929 1 014

Ostovelat 1 687 4 281

Muut velat 2 732 2 038

Siirtovelat 7 358 5 854

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 13 706 13 188

Vieras pääoma yhteensä 13 715 13 202

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 412 32 553
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1) Tilintarkastettu.

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS) 1—12/2020 8/2018—12/2020¹⁾
(1 000 euroa) 12 kk 17 kk

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3 837 1 569
Suunnitelman mukaiset poistot 1 412 1 625
Rahoitustuotot ja kulut 32 1 049
Muut oikaisut 3 3
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 284 4 245

Käyttöpääoman muutos
Lyh.aik. liikesaamisten lisäys / vähennys 1 502 -2 461
Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys 91 -184
Lyhytaikaisten velkojen lisäys / vähennys 142 3 556
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7 019 5 156

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rah.kuluista -40 -1 054
Saadut korot liiketoiminnasta 9 13
Maksetut välittömät verot -587 -424
Liiketoiminnan rahavirta (A) 6 400 3 691

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -587 -664
Hankitut tytäryhtiöt -585 -1 105
Investoinnit muihin sijoituksiin -30 -12
Vähemmistön sijoitus -100 610
Investointien rahavirta (B) -1 303 -1 171

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta -535 -
Listautumisanti - 10 000
Konsernisaamiset - 7
Maksetut osingot -907 -
Rahoituksen rahavirta (C) -1 443 10 007

Rahavarojen muutos
(A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 3 654 12 527

Rahavarat katsauskauden alussa 13 124 597
Rahavarat katsauskauden lopussa 16 778 13 124

 VIAFIN SERVICE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.—31.12.2020
11



1) Tilintarkastettu.

KONSERNIN OMAN PÄÄÄOMAN MUUTOKSET 1—12/2020 8/2018—12/2019¹⁾

(1 000 euroa)

Sidottu oma pääoma 

Osakepääoma katsauskauden alussa 83 3
Osakepääoma katsauskauden lopussa 83 83
Sidottu oma pääoma yhteensä 83 83

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden alussa 17 591 7 289

Osakeanti - 301
Listautumisanti - 10 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden lopussa 17 591 17 591

Voitto ed. tilikausilta katsauskauden alussa 884 -15
Omien osakkeiden hankinta -535 -
Osingonjako -907 -

Voitto ed. tilikausilta katsauskauden lopussa -559 -15

Katsauskauden voitto 2 593 899
Vapaa oma pääoma yhteensä 19 625 18 474

Oma pääoma yhteensä 19 707 18 557
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen

1) Viafin Service  -konsernin tilintarkastamattomat luvut aikaväliltä 1.1.2019—31.12.2019 ovat osa pidennetyn tilintarkastetun  
     tilikauden 1.8.2018—31.12.2019 lukuja. 

KÄYTTÖKATE (EBITDA)

7—12/2020 7—12/2019 1—12/2020 1—12/2019¹⁾

(1 000 euroa) 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 933 2 087 3 869 2 431
Poistot ja arvonalentumiset 727 639 1 412 1 214
Käyttökate (EBITDA) 2 660 2 726 5 281 3 645

LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITA)

7—12/2020 7—12/2019 1—12/2020 1—12/2019¹⁾

(1 000 euroa) 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk
Liikevoitto (EBIT) 1 933 2 087 3 869 2 431
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 413 383 808 743
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 345 2 470 4 677 3 174

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA

7—12/2020 7—12/2019 1—12/2020 1—12/2019¹⁾

(1 000 euroa) 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk
Katsauskauden tulos 1 261 1 442 2 593 1 609
Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 413 383 808 743
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 1 674 1 825 3 401 2 352
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Laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot — materiaalit ja palvelut 
— henkilöstökulut — liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto ilman liikearvon poisto-
ja (EBITA) = Liikevoitto + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta

Liikevoitto (EBIT) =
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot — materiaalit ja palve-
lut — henkilöstökulut — liiketoiminnan muut kulut — poistot ja 
arvonalentumiset

Katsauskauden tulos ilman liikear-
von poistoja = Katsauskauden tulos + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta

Osakekohtainen tulos (EPS) =
Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta + poistot liikear-
vosta ja konserniliikearvostaOsakekohtainen tulos ilman lii-

kearvon poistoja, eur =
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Korollinen bruttovelka = Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma + korollinen lyhytaikainen 
vieras pääoma

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Taseen loppusumma — saadut ennakot
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Lisätietoja

Toimitusjohtaja
Mika Riekkola
Puhelin: +358 40 739 6607
Sähköposti: mika.riekkola@viafin.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden 
asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, 
kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoi-
mintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden 
alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkaksi alueellista palveluyksikköä kahdeksallatoista paikkakunnalla eri 
puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 350 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n 
ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi
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