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Viria Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020
(julkaistu 4.3.2021, tilintarkastamaton)

Kannattavaa kasvua haastavana aikana
LOKA-JOULUKUU 2020 LYHYESTI
•
•
•
•
•

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,6 milj. euroa (28,5 milj. euroa), kasvu 7,2 %
Oikaistu käyttökate oli 2,2 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 7,3 (7,3) % liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 1,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa) eli 5,6 (5,3) %
liikevaihdosta
Katsauskauden oikaistu tulos oli 0,1 milj. euroa (14,1 milj. euroa)
Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (2,29 euroa)

TAMMI-JOULUKUU 2020 LYHYESTI
•
•
•
•
•
•

Viria-konsernin liikevaihto oli 106,8 milj. euroa (103,1 milj. euroa), kasvu 3,6 %
Oikaistu käyttökate oli 6,2 milj. euroa (5,5 milj. euroa) eli 5,8 (5,3) % liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 4,1 milj. euroa (3,3 milj. euroa) eli 3,8 (3,2) %
liikevaihdosta
Katsauskauden oikaistu tulos oli -3,6 milj. euroa (12,5 milj. euroa)
Osakekohtainen tulos oli -0,75 euroa (2,04 euroa)
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa
1,80 euroa/osake, mikä tilinpäätöksen vahvistamispäivän tilanteen mukaan vastaisi
yhteensä 10 231 736,40 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 2021
Koronapandemiasta johtuva epävarmuus markkinoilla jatkuu ja heikentää ennustettavuutta. Viria
aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia,
joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on
oletettavaa, että vuonna 2020 pandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat vuoden
2021 aikana.
Vuonna 2021 Viria odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan sekä turva- että digitaalisen
kehittämisen liiketoiminnoissa edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun
käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.
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KESKEISET TUNNUSLUVUT
1 000 euroa

10-12
2020

10-12
2019

1-12
2020

1-12
2019

Liikevaihto, t€

30 561

28 517

7,2

106 823

103 104

3,6

- Turvaliiketoiminta

20 558

18 571

10,7

69 122

65 091

6,2

- Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

10 156

9 886

2,7

37 859

37 670

0,5

Käyttökate (EBITDA)

1 868

1 988

-6,0

5 434

5 598

-2,9

Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1

2 232

2 076

7,5

6 160

5 492

12,2

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€

1 355

-273

3 386

1 723

96,5

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), %

4,4

-1,0

3,2

1,7

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1

1 719

1 513

4 113

3 315

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1

5,6

5,3

3,8

3,2

-420

-2 017

79,2

-3 838

-5 201

26,2

-56

-231

75,8

-3 111

-3 609

13,8

-177

12 320

-4 172

10 859

114

14 088

-3 590

12 459

136 652

152 512

81,3

78,7

-0,75

2,04

22

23

-4,3

714

693

3,0

Liikevoitto (EBIT), t€
Oikaistu liikevoitto,

t€1

Katsauskauden tulos, t€
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1
Tase, t€
Omavaraisuusaste, %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2

-0,03

2,29

Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2
Henkilöstön lkm keskimäärin

Muutos
%

13,6

-99,2

Muutos
%

24,1

-10,4

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 SAMU KONTTINEN:
Viria onnistui vuoden 2020 haastavissa olosuhteissa varsin hyvin kasvattaen liikevaihtoaan 3,6
prosentilla 106,8 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate parani edelliseen vuoteen nähden 12,2 %
ollen 6,2 miljoonaa euroa
Loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 7,2 prosentilla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 30,6
miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate oli 2,2 miljoonaa euroa, missä parannusta edellisvuoteen
oli 7,5 %.
Koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi yhtiön henkilöstö siirtyi maaliskuussa
etätyöskentelyyn kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se oli mahdollista. Kuluvan vuoden aikana on
luotu monia uusia toimintatapoja, ja olemme yhdessä asiakkaidemme kanssa pyrkineet
sopeutumaan poikkeusoloihin, aina turvallisuutta painottaen. Koronasta johtuvien rajoitustoimien
vuoksi vuoden aikana saavutettiin kustannussäästöjä, joiden arvioidaan kuitenkin jäävän
väliaikaisiksi. Korona on vaikuttanut kasvuumme negatiivisesti, mutta odotamme tilanteen alkavan
normalisoitua vuoden 2021 loppupuolella.
Virian turvaliiketoiminnassa vuoden viimeinen neljännes on perinteisesti vahva ja olen tyytyväinen
saavuttamaamme 10,7 prosentin kasvuun. Koronapandemian toinen aalto lisäsi jälleen
rajoitustoimia asennustoiminnassa, mutta ei hidastanut myyntiä ja asiakasprojektien
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käynnistämistä yhtä voimakkaasti kuin pandemian alkuvaiheessa. Jatkuvat palvelumme
kyberturvassa kasvoivat hyvin ja jatkamme niihin panostamista. Ne ovat liikevaihdollisesti vielä
pieni, mutta tärkeä osa-alue meidän Yksi turvallisuus -kokonaisuudessamme.
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa kasvoimme 2,7 % viimeisen neljänneksen aikana.
Voitimme neljänneksen aikana merkittäviä data-analytiikan hankkeita, ja konsultoinnissa
käyttöasteemme olivat hyvällä tasolla. Yli 300 asiantuntijan voimin pystymme tarjoamaan
asiakkaille hyvin monipuolisesti digitaalisen kehittämisen palveluita ja olemme johtava toimittaja
useille tiedolla johtamisen ja data-analytiikan teknologioille. Toimialalla vallitseva osaajapula on
haaste kasvuvauhdin kiihdyttämiselle, ja yksi keskeisistä tavoitteistamme on olla alan kiinnostavin
työnantaja.
Haluan kiittää kaikki virialaisia menneestä vuodesta. Henkilöstömme eri yhtiöissä on osoittanut
näissä poikkeusoloissa erinomaista joustavuutta ja mukautuvuutta. Toimimme dynaamisilla
toimialoilla, digitaalisessa kehittämisessä ja turvallisuudessa, joilla on merkittävä rooli
yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentamisessa. Yhtiöllä on paljon huippuosaajia ja pitkäaikaiset
asiakassuhteet ovat todiste kilpailukyvystämme ja asiakaskeskeisyydestämme palveluyhtiönä.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS LOKA-JOULUKUUSSA 2020
Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 30,6 (28,5) miljoonaa euroa.
Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (2,0) miljoonaa euroa eli 6,1 (7,0) % liikevaihdosta ja oikaistu
käyttökate oli 2,2 (2,1) miljoona euroa eli 7,3 (7,3) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) oli 1,4 (-0,3) miljoonaa euroa eli 4,4 % liikevaihdosta ja
liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen (EBIT) oli -0,4 (-2,0) miljoonaa euroa.
Katsauskauden tulos oli -0,2 (12,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (2,29
euroa).
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS TAMMI-JOULUKUUSSA 2020
Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 106,8 (103,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti
Virian turvaliiketoiminnassa.
Käyttökate (EBITDA) oli 5,4 (5,6) miljoonaa euroa eli 5,1 (5,4) % liikevaihdosta ja oikaistu
käyttökate 6,2 (5,5) miljoonaa euroa eli 5,8 (5,3) % liikevaihdosta.
Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 3,4 (1,7) miljoonaa euroa eli 3,2 (1,7) %
liikevaihdosta. Liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen (EBIT) oli -3,8 (-5,2) miljoonaa euroa.
Henkilöstökulut olivat 52,8 (51,5) miljoonaa euroa, eli 49,4 (49,9) % liikevaihdosta.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 13,7 (14,4) miljoonaa euroa, niissä saavutettiin säästöjä erityisesti
matkustuskulujen osalta.
Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin konsernissa yhteensä 9,3 (10,8) miljoonaa euroa, joista
liikearvopoistojen osuus oli 7,2 (6,9) miljoonaa euroa. Vertailuvuonna poistoihin sisältyi 1,7
miljoonaa euroa kiinteistöihin kohdistuvia alaskirjauksia.
Konsernin tilikauden voitto oli -4,2 (10,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,75 (2,04)
euroa. Tulokseen vaikuttavat viime vuosina tehdyistä yritysostoista johtuvat
konserniliikearvopoistot. Vertailuvuoden tulosta selittää DNA:n osakkeiden myynnistä saatu 18
miljoonan euron myyntivoitto.
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TALOUDELLINEN ASEMA, RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 136,7 (152,5) miljoonaa euroa.
Konserniliikearvon määrä taseessa oli 43,9 (46,3) miljoonaa euroa. Merkittävimmät taseen
loppusummaan vaikuttavat muutokset olivat osingonmaksu ja lainojen lyhentäminen.
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 81,3 (78,7) % ja konsernin oman pääoman tuotto oli
–3,5 (9,4) %. Oman pääoman tuottoa heikentävät liikearvopoistot ja vertailukauden lukua nostaa
DNA-osakkeista saatu myyntivoitto.
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 5,7 (7,8) miljoonaa euroa.
Konsernin investointien kokonaismäärä oli 6,6 (10,5) miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit
kohdistuivat sekä vuonna 2020 että 2019 yritysostoihin.
Koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi Viria Oyj jakoi vuodelta 2019 osinkoa
kahdessa eri vaiheessa. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksettiin 7.7.2020 osinkoa 1,41
euroa/osake (täsmäytyspäivä 29.6.2020), ja yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti
hallitus päätti 29.10.2020 jakaa lisäosinkoa 0,49 euroa/osake. Lisäosingon täsmäytyspäivä oli
30.10.2020 ja maksupäivä 6.11.2020. Yhteenlaskettu osinko vuodelta 2019 oli 1,90 euroa/osake
eli yhteensä noin 10,6 miljoonaa euroa.
OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Viria Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 764 428 osaketta ja keskimäärin
5 648 474 osaketta (vuoden 2019 lopussa 5 467 389 ja keskimäärin 5 400 358). Katsauskauden
lukuihin sisältyy henkilöstön osakekannustinjärjestelmässä marras-joulukuussa merkityt ja
7.1.2021 rekisteröidyt 82 003 osaketta, joita vastaava merkintähinta on mukana tilinpäätöshetken
omassa pääomassa.
Emoyhtiöllä oli katsauskauden lopussa omia osakkeita 80 130 kpl ja tytäryhtiöillä 400 kpl, mikä
yhteensä muodostaa 1,4 % koko osakekannasta.
Yhtiöllä oli kauden lopussa 26 019 osakkeenomistajaa (luku ei sisällä niitä osakkeita, joita ei ole
rekisteröity arvo-osuusjärjestelmään, tällaisia osakkeita oli vuoden lopussa 395 300). Yhtiön
osakkeenomistajista mikään taho ei ole hallintarekisteröinyt omistustaan. Luettelo suurimmista
omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivulla osoitteessa viria.fi.
Yhtiö on vuoden aikana laskenut liikkeelle yhteensä 297 039 uutta osaketta (luku sisältää 7.1.2021
rekisteröidyt 82 003 osaketta).
Aureolis Oy:n vähemmistöosuutta koskevan kaupan yhteydessä toteutetussa suunnatussa
osakeannissa Viria Oyj laski keväällä liikkeelle 200 576 uutta osaketta merkintähinnalla 20,48
euroa/osake. Samoin keväällä Viria Oyj laski suunnatussa osakeannissa liikkeelle 7 500 uutta
osaketta liittyen vuonna 2019 hankitun Spellpoint Oy:n lisäkauppahinnan maksamisen yhteydessä
sovittuun yhtiön johdon sitouttamiseen. Osakkeen merkintähinta oli 20 euroa.
Lisäksi yhtiö on toteuttanut henkilöstön ja hallituksen osakekannustinjärjestelmiin liittyviä
osakeanteja.
Henkilöstön osakepohjainen kannustinohjelma
Viria käynnisti syksyllä 2018 henkilöstön osakepohjaisen kannustinohjelman, jonka tarkoituksena
on yhtenäistää Virian työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä kannustamalla Virian
työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja sitoutumaan työskentelyyn yhtiön tavoitteiden
puolesta.
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Kannustinohjelmaan sisältyy konsernin ydinliiketoimintojen koko henkilöstölle tarjottava
lisäosakeohjelma sekä johdolle ja valituille avainhenkilöille suunnattu suoritusperusteinen
palkkiomalli. Ohjelmaan osallistuvat ovat saaneet merkitä Viria Oyj:n osakkeita alennettuun
merkintähintaan (10 prosentin alennus edeltävän puolen vuoden keskikurssista Privanetissa) ja
reilun kahden vuoden ansaintajakson jälkeen he saavat maksuttomia lisäosakkeita neljänneksen
merkitsemiensä osakkeiden määrästä. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijä
omistaa hankitut osakkeet sitoutumisjakson päättymiseen saakka ja on tuolloin edelleen Viriakonsernin palveluksessa. Suoritusperusteisen palkkiomallin kriteereinä ovat konsernin käyttökate
ja osakkeen suhteellinen markkina-arvo (TSR). Kannustinohjelman palkkio maksetaan osakkeiden
ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksettava osuus kattaisi palkkiosta aiheutuvat verot ja
veroluonteiset maksut.
Ohjelmassa on aloitettu kolme ansaintajaksoa: 2018-21, 2019-22 ja 2020-23. Ohjelmaan sisältyvät
osakeannit perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen vuosina 2018, 2019 ja 2020 tekemiin
valtuutuksiin. Vuonna 2020 alkaneella ansaintajaksolla osakkeen merkintähinta oli 15,97 euroa.
Ansaintajakso

Osallistujamäärä

Merkintöjen
määrä

Lisä- ja palkkio-osakkeet
Maksuajankohta

Enimmäismäärä*

2018-21

266

63 170

kevät 2021

31 5611

2019-22

330

83 789

kevät 2022

70 919

2020-23

298

82 003

kevät 2023

20 2862

1 Luvussa

on huomioitu suoritusperusteisen palkkiomallin kriteerien toteutuma ansaintajakson 2018-21 lopussa

2Ansaintajaksoon

2020-23 ei sisälly suoritusperusteista palkkiomallia

Lisä- ja palkkio-osakkeiden määrästä arviolta puolet maksetaan osakkeina ja puolet maksetaan
rahana käytettäväksi ennakonpidätyksiin. Vuonna 2021 maksettavien lisä- ja palkkio-osakkeiden
kokonaisarvo (osakkeina ja rahana maksettavat yhteensä) olisi 615 439,50 euroa, mikäli se
laskettaisiin yhtiön osakkeen 31.12.2020 mukaisella kurssilla Privanetissa.
Yhtiö on marraskuussa 2020 lisäksi tehnyt suunnatun, 6000 osakkeen maksullisen osakeannin
yhtiön uudelle toimitusjohtajalle Samu Konttiselle osana toimitusjohtajan osakepohjaista
kannustinjärjestelmää. Merkintähinta oli 16,09 euroa osakkeelta, joka perustuu Viria Oyj:n
osakkeen keskikurssiin Privanetissa 24.5.-23.11.2020, josta on laskettu 10 prosentin alennus.
Palkkiojärjestelmän ehtojen mukaan Konttisella on vuoden kuluttua oikeus saada veloituksetta 3
000 osaketta ja kahden vuoden kuluttua toiset 3 000 osaketta, mikäli hän ao. ajankohtina edelleen
toimii Viria Oyj:n toimitusjohtajana.
Hallituksen osakepalkkiojärjestelmä
Varsinainen yhtiökokous päätti 25.6.2020 ottaa käyttöön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän
aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ja päätti sitä koskevasta osakeannista. Palkkioohjelmassa hallituksen jäsenet voivat merkitä Viria Oyj:n osakkeita enintään puolella
vuosipalkkionsa arvosta. Vuonna 2020 alkaneessa ohjelmassa merkintähinta oli Virian osakkeen
keskikurssi osakeantipäätöstä edeltävän puolen vuoden ajalta vähennettynä 10 prosentin
alennuksella eli 15,62 euroa. Yhtiökokous voi päättää, että tietyn ansaintajakson jälkeen
ohjelmaan osallistuneille maksetaan palkkiona osakeomistukseen perustuvia sitouttamisosakkeita.
Sitouttamisosakkeiden saaminen edellyttää, että henkilö on edelleen Viria Oyj:n hallituksen jäsen.
Palkkiojärjestelmään osallistui vuonna 2020 kaksi hallituksen jäsentä, jotka merkitsivät yhteensä
960 osaketta.
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KONSERNIN LIIKETOIMINTA-ALUEET JA RAKENNE
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja. Konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta:
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta tuottaa asiakkaille tiedolla johtamisen, data-analytiikan 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. Tilikaudella 2020 sillä oli tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis
Oy, Bellurum BI-palvelut Oy, Bitfactor Oy, Oy Hibox Systems Ab, Tansec Oy, Spellpoint Group Oy
ja sen 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.
Konsernirakennetta yksinkertaistettiin 31.12.2020 toteutetulla kahdella fuusiolla: Spellpoint Group
Oy sulautui tytäryhtiöönsä Spellpoint Oy:hyn ja Bellurum BI-palvelut Oy sulautui Aureolis Oy:hyn.
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli konsernissa 714 (693).
Keskimääräistä lukumäärää laskettaessa on otettu huomioon myös mahdollinen työsuhteen osaaikaisuus. Henkilöstömäärän kasvu johtuu lähinnä Viria Security Oy:n volyymikasvusta.
Osaava ja sitoutunut henkilöstö on Virian menestyksen avaintekijöitä, ja siksi yhtiö panostaa
myönteisen yrityskulttuurin ja henkilöstötyytyväisyyden vaalimiseen sekä jatkuvaan osaamisen
kehittämiseen. Työtyytyväisyyttä tutkitaan sekä vuosittain tehtävällä laajalla kyselyllä että
keräämällä jatkuvaa palautetta pulssikyselyillä ja keskusteluilla. Kuluneena vuonna on paneuduttu
erityisesti koronasta johtuvan poikkeustilanteen vaikutuksiin työoloihin ja työhyvinvointiin sekä
henkilöstön turvallisuuteen.
Konsernin johtoryhmään kuuluivat tilikaudella 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.
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 oli voimassa 31.12.2020 asti.
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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 ja siitä aiheutuva maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma aiheuttaa
merkittävää epävarmuutta Virian toimialoilla vähentämällä yritysten mahdollisuuksia ja halukkuutta
investointeihin tai aiheuttamalla niiden lykkäämistä. Pandemialla voi lisäksi olla negatiivisia
vaikutuksia asiakkaiden maksukykyyn.
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.
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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.
Useita vuosia jatkunut voimakas kasvu on tosin taittunut, mutta pandemiasta johtuvat rajoitukset
ovat toisaalta luoneet kasvavan tarpeen digitaalisille palveluille ja madaltaneet kynnystä niiden
käyttöönottamisessa. Myös turvallisuusalalla koronan vaikutukset ovat jääneet odotettua
vähäisemmiksi. Investointien lykkääminen talouskehityksen epävarmuuden vuoksi voi kuitenkin
vaikuttaa myös Virian liiketoimintoihin.
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
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.
Voimakasta kehitystä on meneillään muun muassa sote-alalla, vähittäiskaupassa sekä
teollisuudessa, joissa digitalisaatiolla voidaan sekä tehostaa prosesseja että parantaa
asiakaskokemusta.
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.
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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 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.
ESITYS TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 114 367 427,41 euroa ja emoyhtiön tilikauden voitto
3 292 243,99 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista
jaetaan osinkoa 1,80 euroa/osake, mikä tilinpäätöksen vahvistamispäivän tilanteen mukaan
vastaisi yhteensä 10 231 736,40 euroa. Ehdotetusta osingosta 0,29 euroa/osake vastaa
osakeyhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa eli puolta tilikauden tuloksesta ja sen ylittävä osa
1,51 euroa/osake on lisäosinkoa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia
muutoksia.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Samu Konttinen on aloittanut Viria Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2021.
Viria Oyj on 19.2.2021 solmitulla sopimuksella myynyt omistamansa Oy Hibox Systems Ab:n
osakkeet Accedo AB:lle. Kauppa astui voimaan 1.3.2021.
Verohallinto on 25.2.2021 päättänyt hyväksyä Viria Oyj:n tekemät oikaisuvaatimukset koskien
vuosina 2017 ja 2018 toimitettua Viria Oyj:n silloisen tytäryhtiön Vemetra Holding Oy:n verotusta.
Päätös merkitsee noin 1 miljoonan euron veronpalautusta Viria Oyj:lle.
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TALOUDELLINEN KALENTERI
Viria julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja
kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.
•
•
•

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan tiistaina 4.5.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan tiistaina 31.8.2021
Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan perjantaina 29.10.2021

Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020 julkaistaan viikolla
15/2021. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 6.5.2021. Virian hallintoneuvosto
esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.
Vuosikertomus, puolivuosikatsaus sekä liiketoimintakatsaukset julkaistaan yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.viria.fi/omistajille/vuosikertomukset.

4.3.2021
Viria Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Samu Konttinen, puh. 050 382 5995, samu.konttinen@viria.fi

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, Tansec Oy, Spellpoint Oy ja
Viria Kiinteistöt Oy. Virian liikevaihto vuonna 2020 oli 107 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 714.
www.viria.fi
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Taulukko-osa
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Viria Oyj laatii
tilinpäätöksen noudattaen suomalaista kirjanpitolainsäädäntöä (FAS). Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNITULOSLASKELMA (FAS)
1 000 euroa
LIIKEVAIHTO
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tuloverot
Vähemmistön osuus
TILIKAUDEN VOITTO

1.7.-31.12.
2020

1.7.-31.12.
2019

1.1.-31.12.
2020

1.1.-31.12.
2019

19 261
25 692
4 628
6 739
-1 393
665
-728
-401
-63
-1 191

16 470
24 971
6 290
7 241
-3 144
18 224
15 080
-3 974
-84
11 022

35 974
52 782
9 272
13 669
-3 838
763
-3 075
-966
-130
-4 172

32 617
51 543
10 799
14 419
-5 201
20 793
15 592
-4 544
-189
10 859

54 587
228
112

51 533
191
104

106 823
503
532

103 104
517
557

KONSERNITASE (FAS)
1 000 euroa
VASTAAVAA

31.12.2020

31.12.2019

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

46 499
8 451
237
55 187

49 151
8 712
237
58 100

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

6 724
884
27 526
15 418
30 913
81 465

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

136 652

152 512

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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1 000 euroa
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Liittymismaksurahasto
Osakeanti
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

30.6.2020

31.12.2019

1 504
8 132
0
1 310
48 396
54 979
-4 172
110 149

1 504
8 132
41 786
0
2 240
53 896
10 859
118 419

357

999

42
26 104
26 146

121
32 974
33 095

136 652

152 512

VÄHEMMISTÖOSUUS
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS)
1.7.31.12.2020

1.7.31.12.2019

1.1.31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-1 191
4 612
3 420

11 022
-7 860
3 161

-4 172
9 436
5 265

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

779
-6 268
4 584
2 516

784
-2 608
1 674
3 012

-1 120
-2 107
3 676
5 713

343
463
1 801
7 823

25
355
42
-401
2 537

28
18 066
-90
-1 021
19 995

50
424
-125
-4 432
1 632

1 150
19 500
-228
-3 667
24 578

-3
-905
0
-69
0
0
-977

0
-1 162
-28
31
1
-1
-1159

-747
-2 432
0
535

-12 014
-2 123
-28
540

-2 644

-13 626

1 000 euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto/tappio
Oikaisut tilikauden voittoon

Saadut osingot
Korko- ja muut rahoitustuotot
Rahoituskulut
Verot
Liiketoiminnan rahavirta
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

1.1.31.12.2019
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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
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1.7.31.12.2020

1.7.31.12.2019

1.1.31.12.2020

1.1.31.12.2019

631
0
-3 509
0
116
-9 892
0
-12 654

421
-1 459
-4 173
0
179
-34
1 433
-3 633

1 010
0
-5 712
0
262
-10 652
0
-15 092

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

Rahavarojen muutos laskelman mukaan

-11 095

15 202

-16 104

-8 512

Rahavarat 1.1./1.7.*
Rahavarat 30.6.*/31.12.*
Rahavarojen muutos

57 426
46 331
-11 095

47 234
62 436
15 202

62 436
46 331
-16 104

70 948
62 436
-8 512

* Rahoitusarvopaperit on rahoituslaskelmassa käsitelty rahavaroina.

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET (FAS)
1 000 euroa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

2020

2019

1 504
1 504

1 504
1 504

Vararahasto 1.1.
Vararahasto 31.12.

8 132
8 132

8 132
8 132

41 786
-41 786
0

41 786
0
41 786

Liittymismaksurahasto 1.1.
Siirto sijoitetun oman pääoman rahastoon
Liittymismaksurahasto 31.12.
Osakeanti
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Siirto liittymismaksurahastosta
Omien osakkeiden myynti
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Voitonjako
Omien osakkeiden hankinta
Muut oman pääoman muutokset
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä

1 310
2 240
41 786
4 370
48 396

1 000

64 756
-10 631
0
854
54 979

63 257
-9 714
-62
415
53 896

-4 172

10 859

110 149

118 419

1 240
2 240
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KONSERNIN VASTUUT
1 000 euroa
Vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi on annettu yritys- tai kiinteistökiinnitys
Yritys- ja kiinteistökiinnitykset
Vakuudeksi annetut yritys- ja kiinteistökiinnitykset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu osakkeita tai arvo-osuustilejä
Rahalaitoslainat
Vakuudeksi annetut osakkeet / negative pledge
Velat, joiden vakuutena on takaus
Rahalaitoslainat
Limiitit
Lainojen ja limiittien käytössä oleva määrä
Lainojen ja limiittien käytettävissä oleva määrä
Vakuutena oleva takauksen määrä

2020

2019

84

84

0
9 702

1 500
9 702

0
468
468
900
468

4 000
139
4 139
4 900
4 139

4 082
4 819
8 900

4 104
2 877
6 980

384
384

476
475

93

88

19 630

21 468

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
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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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Tilinpäätöstiedote
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VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT
Viria Oyj julkaisee vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan
operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä.
Viria Oyj:n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat käyttökate, oikaistu käyttökate, oikaistu
liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos.

KÄYTTÖKATE JA OIKAISTU KÄYTTÖKATE
1 000 euroa

10-12/2020

10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

Liikevoitto
Poistot ja arvonalentumiset

-420
2 288

-2 017
4 006

-3 838
9 272

-5 201
10 799

KÄYTTÖKATE
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Uudelleenjärjestelykulut
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut

1 868
-10
331
41

1 988
0
38
50

5 434
-338
582
483

5 598
-377
213
58

OIKAISTU KÄYTTÖKATE

2 232

2 076

6 160

5 492

OIKAISTU LIIKEVOITTO JA OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVOPOISTOJA
1 000 euroa
10-12/2020
10-12/2019
1-12/2020

1-12/2019

Liikevoitto
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Uudelleenjärjestelykulut
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut
Kiinteistöihin kohdistuvat alaskirjaukset

-420
-10
331
41
0

-2 017
0
38
50
1 698

-3 838
-338
582
483
0

-5 201
-377
213
58
1 698

-56
1 775

-231
1 745

-3 111
7 224

-3 609
6 924

1 719

1 513

4 113

3 315

OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS
1 000 euroa

10-12/2020

10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

Tilikauden tulos
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Uudelleenjärjestelykulut
Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut
Kiinteistöihin kohdistuvat alaskirjaukset
Oikaisuerien verovaikutukset

-177
-10
331
41
0
-73

12 320
0
38
50
1 698
-18

-4 172
-338
582
483
0
-145

10 859
-377
213
58
1 698
8

OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS

114

14 088

-3 590

12 459

OIKAISTU LIIKEVOITTO
Liikearvopoistot
OIKAISTU LIIKEVOITTO ILMAN
LIIKEARVOPOISTOJA

