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Viria Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020 (julkaistu 28.8.2020)
Operatiivinen kannattavuus parani haastavana aikana
HUHTI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI
•
•
•
•
•

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 26,0 milj. euroa (26,7 milj. euroa), muutos -2,7 %
Oikaistu käyttökate oli 1,4 milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli 5,2 % liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,8 milj. euroa (0,3 milj. euroa) eli 3,2 %
liikevaihdosta
Katsauskauden oikaistu tulos oli -0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa)
Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,09 euroa)

TAMMI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI
•
•
•
•
•

Viria-konsernin liikevaihto oli 52,2 milj. euroa (51,6 milj. euroa), muutos +1,3 %
Oikaistu käyttökate oli 2,4 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 4,6 % liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa) eli 2,7 %
liikevaihdosta
Katsauskauden oikaistu tulos oli -2,8 milj. euroa (-0,4 milj. euroa)
Osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa (-0,03 euroa)

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET
Viria tavoittelee lähivuosina kasvua, jonka ajureina se näkee erityisesti yhteiskunnan vahvan
digitalisaatiokehityksen ja kasvavan tarpeen kyberturvapalveluille. Viria painottaa strategiassaan
liikevaihdon kasvua, mutta odottaa sen myötä myös oikaistun käyttökatteen kasvavan keskipitkällä
aikavälillä.
NÄKYMÄT VUODELLE 2020
Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten sekä talouden hidastumisen vuoksi Viria arvioi vuoden
2020 liikevaihtonsa ja oikaistun käyttökatteensa jäävän edellisvuotta alhaisemmiksi. Yhtiö
tarkentaa näkymiään, kun edellytykset arvioida markkinakehitystä normalisoituvat.
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KESKEISET TUNNUSLUVUT
1 000 euroa

4-6/2020

Liikevaihto, t€

4-6/2019

1-6/2020

1-6/2019

1-12/2019

25 988

26 726

52 236

51 571

103 104

-2,8

-5,8

1,3

-2,7

-1,7

1 427

1 184

2 199

2 453

5 598

1 359

880

2 425

2 204

5 492

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€

909

638

1 164

1 377

1 723

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), %

3,5

2,4

2,2

2,7

1,7

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja,

t€1

841

334

1 391

1 129

3 315

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja,

%1

3,2

1,2

2,7

2,2

3,2

Liikevoitto (EBIT), t€

-929

-1 106

-2 445

-2 057

-5 201

Oikaistu liikevoitto, t€1

-997

-1 410

-2 218

-2 306

-3 609

-269

491

-2 980

-162

10 859

-323

235

-2 799

-374

12 459

145 735

141 195

152 512

77,3

75,7

78,7

-0,54

-0,03

2,04

22

21

23

711

688

693

Liikevaihdon muutos, %
Käyttökate (EBITDA)
Oikaistu käyttökate (EBITDA),

t€1

Katsauskauden tulos, t€
Oikaistu katsauskauden tulos,

t€1

Tase, t€
Omavaraisuusaste, %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa

-0,05

0,09

2

Henkilöstön lkm keskimäärin

717

698

1 Oikaistu

käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu
vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot,
vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin

omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

TOIMITUSJOHTAJA MIKA VIHERVUORI:
Poikkeuksellinen kevät sujui Virialla huhtikuussa ennakoitua paremmin, sekä toiminnallisesti että
numeroiden valossa. Tästä on kiittäminen henkilöstöämme, joka on osoittanut erinomaista
mukautumiskykyä ja arjen innovointia uudessa ja epävarmassa tilanteessa.
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden alkupuoliskolla 1,3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta
52,2 miljoonaan euroon. Kasvun taustalla on erityisesti turvaliiketoiminnan hyvä ensimmäinen
kvartaali. Koronapandemian ja siitä johtuvien rajoitustoimien myötä liikevaihdon kasvu hiipui
toisella neljänneksellä, kun yksittäisiä asiakasprojekteja lykättiin ja esimerkiksi sairaaloihin ja
palvelukoteihin voitiin toteuttaa vain välttämättömät asennuskäynnit. Aktiivisen myynnin ansiosta
palveluidemme kysyntä ja tilauskanta säilyi kuitenkin koko ajan hyvällä tasolla. Tulovirtaa ylläpitivät
osaltaan jatkuvat palvelut, joiden osuus liiketoimintojen liikevaihdosta on keskimäärin noin
neljännes.
Oikaistu käyttökate parani edelliseen vuoteen nähden 10 %. Syynä on koronasta johtuvat
kustannussäästöt muun muassa matkustamisessa.
Liikevoittoa heikentävät viime vuosina tehdyistä yritysostoista aiheutuneet konserniliikearvopoistot
ja katsauskauden tulosta lisäksi sijoitussalkkujen realisoitumaton arvonalentuma.
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Koronapandemia ja etätyön lisääntyminen ovat edistäneet voimakkaasti digitaalisten palveluiden
käyttöä, ja myös perinteisemmillä toimialoilla on herännyt kiinnostus digitalisaatiota kohtaan. Tämä
on Virialla näkynyt myös palvelu- ja liiketoimintamuotoilun kasvavana kysyntänä. Toimintojen
digitalisointi kun ei ole vain teknologiaa, vaan myös toimintamallien ja prosessien kehittämistä,
jotta palveluiden käyttäminen olisi mahdollisimman virtaviivaista ja sujuvaa.
Poikkeusaika osoitti myös sen, miten olennaisten ja ihmisille tärkeiden palveluiden parissa Viria
toimii. Turvallisuuteen liitetään uusia näkökulmia, ja kun entistä enemmän asioita hoidetaan verkon
kautta, ihmisten ja yritysten digitaalinen turvallisuus sekä palveluiden saavutettavuus ja
käyttökokemus nousevat suurempaan arvoon. Tuottamillemme turva- ja it-palveluille on nykyyhteiskunnassa kasvava tarve ja odotukset. Siksi vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta
asennoidumme tulevaisuuteen positiivisin odotuksin.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS TAMMI-KESÄKUUSSA 2020
Virian liikevaihto nousi hieman edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta 52,2 (51,6) miljoonaan
euroon. Kasvu tapahtui ensimmäisellä kvartaalilla, kun taas toisen kvartaalin liikevaihto jäi
ennakoidusti edellisvuoden Q2:a alemmaksi.
Käyttökate (EBITDA) oli 2,2 (2,5) miljoonaa euroa eli 4,2 (4,8) % liikevaihdosta ja oikaistu
käyttökate 2,4 (2,2) miljoonaa euroa eli 4,6 (4,3) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,2 (1,4) miljoonaa euroa eli 2,2 (2,7) %
liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,4 (1,1) miljoonaa euroa eli 2,7 (2,2) %
liikevaihdosta.
Liikevoitto (EBIT) oli -2,4 (-2,1) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto -2,2 (-2,3) miljoonaa euroa.
Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 27,1 (26,6) miljoonaa euroa, eli 51,9 % liikevaihdosta.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,9 (7,2) miljoonaa euroa, niissä saavutimme säästöjä erityisesti
matkustuskulujen osalta.
Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin konsernissa 1,3 miljoonaa euroa ja
konserniliikearvopoistoja 3,3 miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli -3,0 (-0,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,54 (-0,03) euroa.
TALOUDELLINEN ASEMA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 145,7 (141,2) miljoonaa euroa.
Konserniliikearvon määrä taseessa oli 47,2 (49,5) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 77,3 (75,7) %.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 3,2 (4,7) miljoonaa euroa. Muutos johtuu
asiakasprojekteihin liittyvästä vaihto-omaisuudesta. Liiketoiminnan rahavirtaan -0,9 (4,6) miljoonaa
euroa vaikuttivat lisäksi vuonna 2019 toteutuneista DNA-myyntivoitoista maksetut verot.
Investointien kokonaismäärä tammi-kesäkuussa oli 5,5 (18,7) miljoonaa euroa.
OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Viria Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 675 465 osaketta ja keskimäärin
5 603 606 osaketta (vuoden 2019 lopussa 5 467 389). Emoyhtiöllä oli katsauskauden lopussa
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omia osakkeita 80 130 kpl ja tytäryhtiöillä 400 kpl, mikä yhteensä muodostaa 1,42 % koko
osakekannasta.
Aureolis Oy:n vähemmistöosuutta koskevan kaupan yhteydessä toteutetussa suunnatussa
osakeannissa Viria Oyj on huhtikuussa laskenut liikkeelle 200 576 uutta osaketta. Samoin
huhtikuussa Viria Oyj on suunnatussa osakeannissa laskenut liikkeelle 7 500 uutta osaketta liittyen
vuonna 2019 hankitun Spellpoint Oy:n lisäkauppahinnan maksamisen yhteydessä sovittuun yhtiön
johdon sitouttamiseen. Osakkeen merkintähinta oli molemmissa anneissa 20 euroa.
Yhtiöllä oli kauden lopussa 26 211 osakkeenomistajaa (luku ei sisällä niitä osakkeita, joita ei ole
rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään, tällaisia osakkeita on 399 100 kpl). Yhtiöllä ei ole
hallintarekisteröityjä osakkeita. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivulla
osoitteessa viria.fi.
25.6.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti ottaa käyttöön hallituksen pitkän aikavälin
osakepohjaisen palkkiojärjestelmän. Ennestään yhtiöllä on henkilöstölle suunnattu osakepohjainen
kannustinjärjestelmä, josta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksissä 2018 ja 2019.
KONSERNIN LIIKETOIMINTA-ALUEET JA RAKENNE
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja. Konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta, tietoja turvaliiketoiminnat. Tietoliiketoiminta tuottaa asiakkaille tiedolla johtamisen, data-analytiikan ja
tiedon jalostamisen palveluita sekä digitalisaation edistämisen ratkaisuja palvelu- ja
käyttöliittymämuotoilusta ohjelmistokehitykseen. Virian turvaliiketoiminta pohjautuu yhden
turvallisuuden periaatteelle, jossa yhdistyvät sekä kyberturvapalvelut että turvateknologian ja
lukituksen ratkaisut.
Konsernin emoyhtiö on Viria Oyj. Sillä on tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bellurum-BIpalvelut Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy, Spellpoint Group Oy ja tämän tytäryhtiö
Spellpoint Oy sekä Viria Kiinteistöt Oy.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Viria Oyj osti 19.3.2020 toteutetulla kaupalla loput Aureolis Oy:n osakkeet ja omistaa yhtiön nyt
kokonaan.
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Konsernin palveluksessa oli vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla keskimäärin 711 (688)
henkilöä. Keskimääräistä lukumäärää laskettaessa on otettu huomioon myös mahdollinen
työsuhteen osa-aikaisuus.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Virian menestyksen avaintekijöitä, ja siksi yhtiö panostaa
myönteisen yrityskulttuurin ja henkilöstötyytyväisyyden vaalimiseen sekä jatkuvaan osaamisen
kehittämiseen.
Konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Mika Vihervuori, Viria Security Oy:n
toimitusjohtaja Marko Järvinen, Aureolis Oy:n toimitusjohtaja Katja Ahola, Bitfactor Oy:n
toimitusjohtaja Antti Pelkonen, talousjohtaja Pirjo Suhonen ja viestintäjohtaja Tiina Nieminen.
Viria Oyj:n hallituksen muodostivat Kai Dahl (puheenjohtaja) 25.6.2020 asti, Jussi Hattula, Samu
Konttinen, Timo Kotilainen (puheenjohtaja 26.6.2020 alkaen), Elina Piispanen ja Katriina Valli.
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Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet Martti Alakoski (puheenjohtaja 25.6. asti), Carita Ehnström,
Lars Gästgivars (25.6. alkaen), Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Asko Istolahti (25.6. asti), Juha
Koivisto, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Riina Nevamäki (25.6. alkaen)
Ari Närvä, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Yngve Snickars (25.6. asti), Janne Tuomikoski, Matti
Uusi-Kakkuri, Piia Uusi-Kakkuri, Ossi Viljanen (25.6.asti) ja Christian Wetterstrand (puheenjohtaja
25.6. alkaen).
YHTIÖKOKOUS
Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa torstaina 25.6.2020. Yhtiökokous vahvisti
yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden tili- ja toimintavastuullisille.
Yhtiökokous päätti jakaa vuoden 2019 tuloksesta osinkoa 1,41 euroa osakkeelta. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä oli 29.6.2020 ja maksupäivä on 7.7.2020. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 0,49 euroa
osakkeelta. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.
Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
Pekka Haapanen, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars ja Piia Uusi-Kakkuri sekä uusiksi jäseniksi Lars
Gästgivars ja Riina Nevamäki.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Esa Kailiala,
KHT.
Yhtiön omaan pääomaan sisältyvä liittymismaksurahasto päätettiin yhdistää sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Muutos yksinkertaistaa yhtiön pääomarakennetta ja selventää varojen
käsittelyn osana jakokelpoisia varoja.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 170 000 osakkeen antamisesta
osakeannilla osana henkilöstön kannustinjärjestelmää. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamista. Enimmäismäärä vastaa 3,0 % yhtiön
kaikista osakkeista. Valtuutus osakeantiin on voimassa 4 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 hallitukselle antamaa aiempaa
valtuutusta siltä osin kuin kyseinen aiempi valtuutus koskee osana henkilöstön
kannustinjärjestelmiä annettavia osakkeita.
Yhtiökokous päätti ottaa käyttöön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen
palkkiojärjestelmän ja hyväksyi siihen liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin, jossa
hallituksen jäsenten merkittäväksi annetaan enintään 3 456 osaketta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 000 euron suuruisesta lahjoituksesta
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Riskienhallinta on osa Virian normaalia liiketoimintaa. Alla on kuvattu Virian riskienhallinnan
tunnistamia riskejä, joilla toteutuessaan voisi olla merkittävä vaikutus yhtiön tulokseen tai
taloudelliseen asemaan.
Koronapandemia aiheuttaa merkittävää epävarmuutta Virian toimialoilla. Vaikka digitalisaation
hyötyihin onkin kuluneen kevään aikana herätty laajalti, ennakoitu maailmanlaajuinen taloudellinen
taantuma voi vähentää yritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta investointeihin tai niiden
toteuttamista lykätään. Mahdollinen pandemian toinen aalto ja siitä johtuvat rajoitustoimet
vaikeuttaisivat erityisesti fyysisen turvan toimituksia, jotka tapahtuvat asiakkaiden tiloissa.
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Virian liiketoiminnasta merkittävän osan muodostavat asiakkaille toteutettavat projektit. Näiden
resursoinnin kohtaanto-ongelmat, epäonnistuminen hinnoittelussa tai toteutuksessa tai projektin
viivästyminen voivat heikentää yhtiön kannattavuutta. Asiakas- tai toimittajasopimusten
epäedullisilla ehdoilla tai niiden sisällöstä syntyvillä erimielisyyksillä voi olla haitallisia vaikutuksia
yhtiön tulokseen tai ne voivat aiheuttaa odottamattomia lisäkustannuksia. Muita asiakkaisiin liittyviä
riskejä ovat yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava
väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset ongelmat.
Viria on palvelu- ja asiantuntijayhtiö, jonka liiketoiminta nojautuu vahvasti ammattitaitoiseen
henkilöstöön. Yhtiön strategian toteuttaminen ja tulos saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei
pysty rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavia asiantuntijoita sekä kehittämään
jatkuvasti heidän osaamistaan kulloisiakin asiakastarpeita vastaavaksi.
Turvallisuusalan toimijana Viriaan kohdistuu korkeita vaatimuksia sen palveluiden turvallisuuden ja
jatkuvuuden osalta. Tietomurto tai tietosuojaloukkaus tai muun turvallisuusriskin toteutuminen
yhtiön tai asiakkaan ympäristössä voi toteutuessaan aiheuttaa merkittäviä välittömiä ja välillisiä
haitallisia vaikutuksia.
Viria on muodostunut useista yhtiöistä ja yritysostot ovat jatkossakin mahdollisia. Epäonnistuminen
yhtiöiden integroinnissa ja synergian rakentamisessa voi heikentää Virian strategisten tavoitteiden
saavuttamista sekä konserniyhtiöiden johdon ja henkilöstön sitoutumista. Mahdollisista
yritysostoista saattaa myös seurata ennakoimattomia riskejä ja piileviä vastuita, joihin ei ole
pystytty varautumaan.
MARKKINAKATSAUS
Yritysten ja yhteiskunnan voimakas digitalisaatiokehitys on yksi Virian kasvun tärkeimmistä
ajureista. Se vaikuttaa suoraan tai välillisesti lähes kaikkiin Virian palvelualueisiin, tyypillisimmin
ohjelmistokehitykseen ja data-analytiikan hyödyntämiseen, mutta lisää merkittävästi myös
kyberturvapalveluiden tarvetta.
IT-palvelumarkkina näyttäisi selviävän koronapandemiasta huomattavasti helpommalla kuin monet
muut toimialat. Useita vuosia jatkunut voimakas kasvu on tosin taittunut, mutta
ennennäkemättömän nopea digitaalisten palveluiden käyttöönotto on pitänyt kysynnän hyvällä
tasolla.
Digitalisointi ei tarkoita vain teknologista kehittämistä. Palveluiden ja järjestelmien kehittäminen
toteutetaan liiketoimintakeskeisesti käyttäjäkokemusta korostaen, ja varsinaisen
ohjelmistoratkaisun lisäksi uudistetaan usein myös itse prosessi ja toisinaan koko liiketoimintamalli.
Teknologiaosaamisen rinnalla kehittämisprojekteissa korostuukin asiakas- ja
liiketoimintaymmärryksen sekä palvelumuotoilun merkitys.
Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen ovat liiketoiminnan kehittämisen keskeisimpiä
trendejä. Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, ja organisaatioilla on vahva halu kehittää
toimintaansa tieto-ohjautuvaksi sekä hyödyntää tekoälyn luomia mahdollisuuksia. Tiedon
jalostaminen, analytiikka ja tiedolla johtamisen konsultointi ovat Virian keskeisiä osaamisalueita, ja
yhdistämällä niitä konsernin muihin palvelualueisiin luodaan ratkaisuja esimerkiksi teollisen
internetin tarpeisiin.
Yritysten IT-ympäristön muutos, kuten pilvipalvelut, järjestelmien määrän kasvu ja niiden väliset
integraatiot sekä yritysten väliset ekosysteemit lisäävät kyberturvapalveluiden tarvetta ja asettavat
niille uudenlaisia haasteita. Digitalisaatio ja teollinen internet lisäävät voimakkaasti yritysten
yhteyksiä internetiin, jolloin kyberturvallisuus on laajentunut yrityksen sisäverkon suojaamisesta ja
esimerkiksi identiteetin- ja pääsynhallinnan merkitys on kasvanut. Kyberturvallisuus linkittyy yhä
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kiinteämmin myös fyysisen ympäristön suojaamiseen, mm. kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja
lukituksen ratkaisuihin.
Eri toimialoilla digitalisaatiokehitys on erilaisessa vaiheessa. Yksi edelläkävijöistä palveluidensa
digitalisoinnissa on ollut pankki- ja finanssiala, joka on myös Virian suurimpia asiakastoimialoja.
Kiinnostavina, kasvavina toimialoina tässä suhteessa Viria näkee mm. sote- ja kaupan alat sekä
teollisuuden, joissa digitalisaatio antaa isoja mahdollisuuksia prosessien ja asiakaskokemuksen
kehittämiseen.
IT- ja tietoturvapalveluiden kasvanut kysyntä on johtanut ankaraan kilpailuun osaajista, ja jossain
määrin tämä on hidastanut myös koko IT-toimialan kasvua. Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys
on haaste myös fyysisen turvan liiketoiminnan kasvulle.
STRATEGIA
Virian tehtävänä on tehdä parempaa ja turvallisempaa huomista tiedon ja älykkään teknologian
avulla. Edistämme asiakkaidemme menestystä kahdella tavalla:
•
•

Autamme hyödyntämään tietoa ja digitalisaatiota paremman asiakaskokemuksen
tuottamiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi.
Luomme mielenrauhaa suojaamalla ihmiset, tiedon ja omaisuuden ratkaisuilla, jotka
varmistavat turvallisen ja sujuvan arjen.

Rakennamme innovatiivisia, kestäviä digitaalisia palveluita, jotka perustuvat palvelumuotoilun ja
datan hyödyntämisen kautta saatuun vankkaan ymmärrykseen asiakkaistamme ja heidän
tarpeistaan. Olemme edelläkävijä tieto-ohjautuvien organisaatioiden kehittämisessä.
Ainoana Suomessa tarjoamme kokonaisturvallisuutta, joka kattaa sekä digitaalisen että fyysisen
suojan ja näin tehostaa asiakkaan turvallisuuden hallintaa. Haluamme tehdä turvallisuudesta
vaivatonta ja mahdollistaa sen, että tiedon, järjestelmien sekä kulkuväylien käyttö on niihin
oikeutetuille paitsi turvallista, myös sujuvaa.
Yritysten ja yhteiskunnan vahva digitalisaatiokehitys sekä digitaalisen ja fyysisen maailman
limittyminen keskenään tarjoavat Virialle ja sen palveluille hedelmällisen kasvupohjan.
Tavoitteenamme on kasvaa markkinaa nopeammin.
Kasvun lähteenä näemme palveluidemme voimakkaan kysynnän ja strategiset painotuksemme
kasvaviin palvelualueisiin, kuten data-analytiikkaan, liiketoiminnan digitalisointiin sekä
kyberturvallisuuteen. Laaja asiakaskuntamme antaa mahdollisuuksia merkittäviin synergioihin
palveluidemme myynnissä, ja liiketoimintojen toisiaan täydentävät kyvykkyydet toimivat pohjana
uusille innovatiivisille asiakasratkaisuille. Vahva taseemme mahdollistaa myös strategiaa tukevat
yritysostot.
Menestyksemme perustuu ihmisiin ja heidän osaamiseensa. Korkea asiakastyytyväisyytemme
perustuu osaavaan ja sitoutuneeseen henkilöstöön ja palvelukykyymme ympäri Suomen.
Haluamme tarjota työpaikan, jossa ihmiset voivat hyvin, kehittyvät ammattilaisina ja kokevat
tekevänsä merkityksellistä työtä joka päivä.

Puolivuosikatsaus
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KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Viria Oyj on 7.7.2020 maksanut osinkoa vuoden 2019 tuloksesta 1,41 euroa osakkeelta eli
yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Virian Oyj:n hallituksen jäsenille on heinäkuussa toteutettu
suunnattu maksullinen osakeanti osana hallituksen osakepalkkiojärjestelmää. Osakeannissa
merkittiin yhteensä 960 osaketta merkintähinnalla 15,62 euroa osakkeelta.
TALOUDELLINEN KALENTERI
Viria julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja
kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.
•

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan torstaina 29.10.2020

28.8.2020
Viria Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140

Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti.
Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden
vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy,
Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka
markkina-asema. Virian liikevaihto vuonna 2019 oli 103 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä
hetkellä noin 690. www.viria.fi

Puolivuosikatsaus

9

Taulukko-osa
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Viria
Oyj laatii tilinpäätöksen noudattaen suomalaista kirjanpitolainsäädäntöä (FAS). Esitetyt luvut on
pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNITULOSLASKELMA (FAS)
1 000 euroa
LIIKEVAIHTO
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
Vähemmistön osuus
TILIKAUDEN VOITTO

1.1.-30.06.2020 1.1.-30.06.2019 1.1.-31.12.2019

52 236
275
421
0
16 713
27 090
4 644
6 930
-2 445
97
-2 348
-565
-67
-2 980

51 571
326
454
0
16 148
26 572
4 509
7 179
-2 057
2 570
513
-570
-105
-162

103 104
517
557
0
32 617
51 543
10 799
14 419
-5 201
20 793
15 592
-4 544
-189
10 859

KONSERNITASE (FAS)
1 000 euroa
VASTAAVAA

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

49 853
8 715
237
58 805

52 464
10 564
237
63 265

49 151
8 712
237
58 100

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

7 503
6 801
15 200
14 933
42 493
86 930

6 388
6 152
18 156
13 040
34 194
77 929

5 604
6 548
19 826
10 211
52 225
94 413

145 735

141 195

152 512

VASTAAVAA YHTEENSÄ

Puolivuosikatsaus

1 000 euroa
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Liittymismaksurahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VÄHEMMISTÖOSUUS
PAKOLLISET VARAUKSET
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

1 504
8 132
0
48 284
56 866
-2 980
111 807

1 504
8 132
41 786
1 000
53 410
-162
105 671

1 504
8 132
41 786
2 240
53 896
10 859
118 419

294

915

999

0

13

0

98
33 537
33 634

5 658
28 938
34 596

121
32 974
33 095

145 735

141 195

152 512

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS)
1 000 euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio
Oikaisut tilikauden voittoon
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

1.1.-30.6.2020

1.1.-30.6.2019

1.1.-31.12.2019

-2 980
4 825
1 844

-162
2 217
2 055

10 859
-5 643
5 216

Käyttöpääoman muutos:
Vaihto-omaisuus
lisäys -/ vähennys +
Lyhytaikaiset saamiset
lisäys -/ vähennys +
Lyhytaikainen vieras pääoma
vähennys -/ lisäys +
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-1 900
4 161
-908
3 198

-441
3 071
127
4 811

343
463
1 801
7 823

Saadut osingot
Korko- ja muut rahoitustuotot
Rahoituskulut
Verot
Liiketoiminnan rahavirta

25
69
-166
-4 030
-905

1 122
1 434
-137
-2 646
4 584

1 150
19 500
-228
-3 667
24 578

-744
-1 527

-12 014
-961

605

508
-1
1
-12 467

-12 014
-2 123
-28
540
0
0
-13 626

Investointien rahavirta
Osakkeiden ostot
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Osakkeiden myynnit ja pääoman palautukset
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta

-1 667

Puolivuosikatsaus
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Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti
Pitkäaikaisten lainojen muutos
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Omien osakkeiden hankkiminen
Omien osakkeiden myyminen
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Lainasaamisten takaisinmaksut
Rahoituksen rahavirta

379

-2 438

-41
-7 810
-71
176
-9 050
965
-15 831

421
-1 500
-11 983
-71
355
-9 084
2 397
-19 465

Rahavarojen muutos laskelman mukaan

-5 010

-23 714

-8 512

Rahavarat 1.1.
Rahavarat 30.6.*/31.12.*
Rahavarojen muutos

62 436
57 426
-5 010

70 948
47 234
-23 714

70 948
62 436
-8 512

-2 203
146
-760

* Rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (FAS)
1 000 euroa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 30.6

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

1 504
1 504

1 504
1 504

1 504
1 504

8 132
8 132

8 132
8 132

8 132
8 132

41 786
-41 786
0

41 786
0
41 786

41 786
0
41 786

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Omien osakkeiden myynti
Siirrot erien välillä
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 30.6.

2 240
4 258
41 786
48 284

1 000
0
0
1 000

1 000
1 240
0
2 240

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Voitonjako
Omien osakkeiden hankinta
Muut oman pääoman muutokset
Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6.

64 756
-7 889
0
0
56 866

63 257
-9 714
0
-133
53 410

63 257
-9 714
-62
415
53 896

Tilikauden voitto

-2 980

-162

10 859

111 807

105 671

118 419

Vararahasto 1.1.
Vararahasto 30.6.
Liittymismaksurahasto 1.1.
Siirrot erien välillä
Liittymismaksurahasto 30.6.

Oma pääoma yhteensä

Puolivuosikatsaus
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KONSERNIN VASTUUT
1 000 euroa
30.6.2020
Vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yritys- tai kiinteistökiinnitys
Rahalaitoslainat
0
Yritys- ja kiinteistökiinnitykset
Vakuudeksi annetut yritys- ja kiinteistökiinnitykset
84
Vapaana olevat yritys- ja kiinteistökiinnitykset
7 250

31.12.2019

31.12.2018
0

2

84
7 250

485
5 000

Velat, joiden vakuudeksi on annettu osakkeita tai arvo-osuustilejä
Rahalaitoslainat
0
Vakuudeksi annetut osakkeet / negative pledge
9 702

1 500
9 702

14 000
9 702

Velat, joiden vakuutena on takaus
Rahalaitoslainat
Limiitit
Lainojen ja limiittien käytössä oleva määrä
Lainojen ja limiittien käytettävissä oleva määrä
Vakuutena oleva takauksen määrä

3 429
226
3 655
4 329
3 655

4 000
139
4 139
4 900
4 139

5 143
195
5 338
6 043
5 338

4 050
2 992
7 042

4 104
2 877
6 980

3 739
2 988
6 727

655
655

476
475

393
393

84

88

98

21 221

21 468

22 743

Vastuusitoumukset
Vuokra- ja leasingsopimuksista johtuva vastuu
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Muut vastuut ja vakuudet
Myönnetyn vakuuden kokonaismäärä
Käytössä
Arvonlisäveron palautusvastuu
kiinteistöinvestoinneista
Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä

Puolivuosikatsaus

LASKENTAKAAVAT
Käyttökate:
Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Oikaisut:
Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu
tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja
liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä
muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

Omavaraisuusaste:
Oma pääoma + vähemmistöosuus

x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot
Jakajassa ja jaettavassa käytetään tilinpäätöspäivän arvoja.

Investoinnit:
Tilikauden käyttöomaisuusinvestoinnit, joista ei ole vähennetty omaisuuden myyntiä.
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