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Verkställande direktörens översikt

Virias beslut att välja att fokusera sin verksamhet på komplett säkerhet för företag och orga-
nisationer verkar vara rätt lösning. Efterfrågan på informationssäkerhet ökar kraftigt och EU:s 
dataskyddsförordning som ska tillämpas från och med maj ställer ännu högre krav på företa-
gens datasäkerhet än tidigare. Även befolkningens åldrande och reformerna inom hälsovården 
lyfter fram säkerhetsrelaterade frågor. Enligt en enkät som Teknologiska forskningscentralen 
VTT genomfört ser teknikleverantörer just säkerheten som det viktigaste tillämpningsområdet 
för omsorgsrobotik. Social- och hälsovårdsbranschen är en av Virias viktigaste kundgrupper 
och det område som växer mest inom branschen är tekniska lösningar för personsäkerhet.

Vår strategi bygger på temat ”en säkerhet”. I en värld som blir alltmer digitaliserad behövs lös-
ningar inom såväl cybersäkerhet som fysisk säkerhet för att skydda information, tillgångar och 
människor. Det effektivaste skyddet fås genom att hantera olika säkerhetstjänster tillsammans. 
Exakt en sådan här komplett säkerhet vill Viria producera för sina kunder.

Förutom att trygga informationen så genererar vi även resultat utgående från den. Det kallas 
beslutsstöd, dvs. vi hjälper våra kunder att samla in, förädla och analysera information och 
använda den som grund för affärsbeslut. Vi utför banbrytande arbete när det gäller att i affärs-
verksamheten dra nytta av information från säkerhetssystem. Exempelvis kan information från 
kameraövervakning analyseras och dras nytta av till exempel i marknadsföringen. På det här 
viset kan en kostnad för företagssäkerhet även generera intäkter.

Att producera helhetslösningar förutsätter naturligtvis ett starkt samarbete inom koncernen. 
Redan	när	vi	förhandlade	om	företagsköpen	konstaterade	vi	att	det	finns	mängder	av	synergier	
mellan de olika bolagen, både ur ett kundperspektiv och operativt sett. Senare har detta synsätt 
enbart förstärkts. I höstas startade vi ett omfattande integrationsprojekt som fortsätter i år. 
Exempelvis inom marknadsföring, försäljning och tjänsteutveckling samarbetar redan Viria 
Securi, Viria LAN&WAN, Aureolis och moderbolaget. Vår avsikt är att i vår även juridiskt slå 
samman Viria Securi och Viria LAN&WAN till Viria Security Ab. Framöver investerar vi mer i vår 
förmåga att hjälpa våra kunder förverkliga digitaliseringen på ett säkert sätt.

År 2017 kan på många sätt anses framgångsrikt för Viria. Genom lyckade 
företagsköp skapade vi en strategienlig affärsverksamhetsgrund för Viria, 
på vilken vi kunde börja bygga bolagets framtid. Även det ekonomiska 
resultatet kan vi vara nöjda med. Koncernens omsättning ökade till och 
med mer än förväntat och alla affärsbolag växte och förbättrade sin 
lönsamhet.

Det	har	känts	fint	att	märka	vilket	positivt	mottagande	vår	nya	strategi	har	fått	av	såväl	kunder	som	
ägare. Ett storslaget bevis på detta har varit de betydande investeringar som har gjorts i Viria under 
hösten och vintern, de största LokalTapiolas och Finlands Industriinvestering Ab:s (Tesi) investe-
ringar på totalt över 11 miljoner euro. Dessa ökar ivern att fortsätta vidareutveckla Viria.

Vårt första år som Viriakoncernen omfattade många förändringar av såväl koncernstruktu-
ren som verksamheten. Jag vill i synnerhet tacka två aktörer: för det första vår personal 
för deras starka engagemang och iver samt våra ägare för deras förtroende för Viria.

Mika Vihervuori



6 7

VIRIAS VERKSAMHETER OCH BOLAG 1.1.2018

KOMPLETT SÄKERHET

TV-VERKSAMHET

AB Sappa
Hibox Systems Oy Ab

FÖRÄDLING AV 
INFORMATION

Aureolis Oy 
(intressebolag) 

FYSISK SÄKERHET 

Viria Securi Ab  
Tansec Oy

DIGITAL SÄKERHET

Viria LAN&WAN Ab

Viria är en föregångare inom företagssäkerhet som kombinerar 
digital och fysisk säkerhet samt informationsförädling till nytta 
för kunden.

Vi tryggar kontinuiteten i kundens affärsverksamhet
• genom att skydda folk, information, fastigheter och övriga tillgångar.

Vi hjälper kunden att generera resultat utgående från information
• genom att samla in, förädla och analysera denna.

FÖR OSS FINNS DET BARA EN SÄKERHET.
Vi förnyar säkerhetsbranschen genom att producera 
komplett säkerhet för våra kunder. För att skydda sin 
verksamhet och egendom behöver företag och sam-
fund lösningar inom såväl fysisk som digital säkerhet. 
Även tekniskt sett har dessa närmat sig varandra. Viria 
profilerar	sig	på	marknaden	genom	att	kombinera	dessa	
till en helhet och på så vis underlätta och effektivisera 
hanteringen av kundens säkerhet.
  
VI SKYDDAR INFORMATIONEN OCH GENERERAR 
RESULTAT UTGÅENDE FRÅN DENNA. 
Information är många företags viktigaste tillgång. 
Förutom att skydda informationen så genererar våra 
lösningar även resultat för kunden. Vi producerar 
avancerade tjänster för informationsförädling, analys 
och beslutsstöd. Som enda aktör i Finland kombinerar vi 
analytik med säkerhetslösningar, vilket innebär att dessa 
inte bara skyddar kundens affärsverksamhet utan även 
främjar den.

Av våra tjänster inom säkerhet och informationshan-
tering bygger vi integrerade, kundinriktade lösningar 
i synnerhet för social- och hälsovårdsbranschen och 
handelsbranschen. Vi bekantar oss ingående med kun-
dens affärsverksamhet och tillsammans hittar vi sätt att 
gynna verksamheten genom att dra nytta av ny teknik.

VI STRÄVAR EFTER STARK TILLVÄXT.
Viria har en stark ställning inom växande branscher. Vårt 
mål är att de närmaste åren öka omsättningen såväl 
organiskt som genom företagsköp som stöder strategin. 
En rörelsevinst på minst 5 % (utan goodwillavskrivning-
ar) har satts som lönsamhetsmål.

Viria i korthet Strategi
Viria är en föregångare när det 
gäller att säkra information och 
dra nytta av den

Virias affärsidé är att främja framgång hos kunden genom att 
trygga kontinuiteten i affärsverksamheten och öka nyttjandet 
av information. Vi vill vara föregångare när det gäller att 
producera cybersäkerhet och fysisk säkerhet samt lösningar för 
beslutstöd.

VI UTVIDGAR VÅR MARKNAD KUNDINRIKTAT.
Alla Virias affärsverksamheter har åtminstone hela 
Finland som verksamhetsfält. Vår starka balansräkning 
möjliggör tillväxt även i utlandet samt företagsarrange-
mang i enlighet med vår strategi.

Vi eftersträvar en ställning som marknadsledande inom 
säkerhetstjänster, först i Finland och sedan i Norden 
och Baltikum. Ungefär en tredjedel av Virias omsättning 
uppkommer redan utanför Finlands gränser. Huvuddelen 
härrör från svenska Sappa och en del från Hibox inter-
nationella kunder i Europa och Amerika. Inom övriga 
verksamheter har vi expanderat till utlandet tillsammans 
med	våra	kunder	och	levererar	tjänster	till	ett	flertal	
länder.

VI ÖKAR ÄGARVÄRDET GENOM ATT SKAPA 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN BÖRSNOTERING.
Det centrala målet i strategin är att öka värdet på aktien 
och erbjuda bättre möjligheter att köpa och sälja aktier. 
Vi strävar efter att under de följande 2–3 åren bygga upp 
ett Viria som i fråga om tillväxtutsikter och lönsamhet 
har förutsättningar för en eventuell börsnotering. Detta 
förutsätter även synergier mellan affärsverksamheterna 
och målet är att av våra dotterbolag bygga en enhetlig 
helhet, där helheten är större än summan av delarna.
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OMSÄTTNING / M€

RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT / M€

RESULTAT/AKTIE / €

FÖRESLAGEN VINST- 
UTDELNING €/AKTIE

RÖRELSEVINST FÖRE GOOD-
WILLAVSKRIVNINGAR / M€

BALANSOMSLUTNING / M€

MODERBOLAGETS EGNA KAPITAL/
UTESTÅENDE AKTIE  / €

RÖRELSEVINST / M€

SOLIDITET / %

PERSONALANTAL  
I GENOMSNITT 

87,9
2,8
0,61
1,45

4,3
124,6

22

1
61,6
384

Kompetens inom informationshantering och analytik 
tillförde BI-bolaget Aureolis Oy koncernen, när Viria på 
våren förvärvade en ägarandel på 41 % av bolaget. Virias 
verksamhet utvidgades med digital säkerhet när man 
förvärvade Nordic LAN&WAN Communication Oy, som 
producerar informationssäkerhets- och datanätstjäns-
ter samt lösningar för fastighetssäkerhet och som nu 
verkar under namnet Viria LAN&WAN Ab.

Genast efter förvärvet av Viria LAN&WAN började vi byg-
ga synergieffekter mellan koncernbolagen, både ur ett 
kundperspektiv och operativt sett. Förutsättningarna för 
att skapa synergier har visat sig vara till och med större 
än vad som bedömdes på förhand. Under 2018 kommer 
Viria LAN&WAN och Viria Securi att bli ett och samma 
bolag även juridiskt. 

EKONOMISKT RESULTAT
Viriakoncernens omsättning uppgick under räken-
skapsperioden till 88 miljoner euro. Rörelsevinsten före 
goodwillavskrivningar var 4,3 miljoner euro eller 4,9 % av 
omsättningen, och rörelsevinsten efter goodwillavskriv-
ningar var en miljon euro eller 1,1 % av omsättningen.
Koncernens vinst för räkenskapsperioden var 2,8 miljo-
ner euro. Resultatet per aktie var 0,61 euro.

Alla bolag som idkar affärsverksamhet inom Viriakon-
cernen växte under räkenskapsperioden och förbättrade 
sina resultat. Viria Fastigheter Ab:s resultat sjönk en 
aning jämfört med året innan på grund av minskade 
hyresintäkter.

År 2017

EN VEDERLAGSFRI AKTIEEMISSION ÖKADE 
ANTALET AKTIER HUNDRAFALT
Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande på våren 
genomförde Viria i oktober en vederlagsfri aktieemis-
sion,	där	aktieägarna	för	varje	gammal	aktie	fick	99	nya	
aktier. I vardagligt tal använder man ofta benämningen 
aktiesplit om denna åtgärd, fast det juridiskt inte är 
frågan om en uppdelning av aktien. Ökningen av antalet 
aktier genomfördes den 27 oktober 2017, och efter detta 
är det totala antalet aktier 5 383 600 stycken.

Avsikten med åtgärden var att göra det lättare att köpa 
och sälja aktier, då priset per aktie inte är så högt. En 
ökning av antalet aktier är även en del av förberedelser-
na för en eventuell börsnotering.

Virias 2017 präglades av betydande 
företagsaffärer genom vilka man uppnådde 
sin strategienliga affärsverksamhetshelhet.

CENTRALA NYCKELTAL
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Den landsomfattande serviceförmågan är en av Viria 
Securis viktigaste konkurrensfördelar, genom vilken 
företaget	skiljer	sig	från	de	flesta	andra	aktörerna	inom	
branschen, och tack vare denna förmåga är företaget en 
viktig	partner	för	till	exempel	flera	kedjor	inom	handels-
branschen. Efter att vi förvärvade Mikkelin Lukko ja 
Avain Oy:s affärsverksamhet i maj 2017 är vi represente-
rade på hela 19 orter. 

TILLVÄXT INOM ALLA TJÄNSTEOMRÅDEN
År 2017 uppnådde Viria Securi galant sitt mål. Vi växte 
inom alla våra tjänsteområden och vår omsättning steg 
över 12 %. Den största tillväxten skedde inom elektro-
niska säkerhetssystem, men även strukturell säkerhet, 
eller låsning och dörrautomatik, förblev stark. Bolagets 
lönsamhet förbättrades tydligt i fjol, men för att säker-
ställa den här utvecklingen får vi fortsätta jobba även 
framöver. Även att hitta kompetent personal i synnerhet 
inom vissa områden var utmanande.

Det förbättrade allmänna ekonomiska läget syns även 
i Viria Securis kundkrets. Nybyggnationen ökar och ut-
byggnader av elektroniska säkerhetssystem genomförs 

betydligt oftare än tidigare år. Våra kunder är allt oftare 
intresserade av att i stället för att göra investeringar 
köpa säkerhetsteknik som en tjänst, och vi har även 
kunnat svara bra på den här efterfrågan.

MERVÄRDE GENOM ATT DRA NYTTA AV 
INFORMATION
År 2018 kommer Virias koncept ”en säkerhet” att vara 
ännu synligare än tidigare i vår affärsverksamhet. 
Kunderna är redan medvetna om att information och 
tillgångar måste skyddas genom såväl säkerhetsteknik 
som cybersäkerhet. Vår uppgift är att visa att skyddet är 
effektivast, när det skaffas och hanteras som en helhet.

Dessutom tänker vi hjälpa våra kunder att dra ännu bätt-
re nytta av informationen än tidigare. Vi har installerat 
många olika sensorer med anknytning till säkerhet hos 
våra kunder, och informationen som dessa producerar 
nyttjas för närvarande endast i mycket liten utsträck-
ning. Den här informationen kan om den förädlas och 
analyseras användas för att ta affärsbeslut, och däri 
gömmer sig Virias betydande mervärde för kunderna.

År 2017 var även annars framgångsrikt för Viria 
LAN&WAN. Bolagets planer inom digital säkerhet och 
ställda tjänsteramsmål förverkligades helt, och den 
positiva resultatutvecklingen som börjat 2016 fortsatte 
hela 2017, vilket syntes i såväl bolagets driftsbidrag som 
kassa.

CYBERSÄKERHET SOM FOKUSOMRÅDE
En av hörnstenarna i Virias strategi är ”en säkerhet”, dvs. 
att digital och fysisk säkerhet kombineras till en helhet. 
Bägge behövs för att säkerställa företagets funktions-
förmåga.

I Viria LAN&WAN:s affärsverksamhet betonar vi i år sär-
skilt cybersäkerhet. Cybersäkerhetsläget är en kontinu-
erlig kapplöpning mot nätbrottslingarna: Även om sätten 
att skydda sig utvecklas så ökar hela tiden mängden 
hot och problem som sprids i världen via internet. Vid 
bekämpningen av dessa kan vi hjälpa våra kunder ge-
nom vår unika kompetens – vi förutser, skyddar, iakttar 
och reagerar. En central del av detta som är mycket 
uppskattad av kunderna är att få en aktuell lägesbild av 
informationssäkerheten.

Viktiga utvecklingsprojekt innevarande år anknyter även 
till just informationssäkerhet, som att utöka tjänster 
och servicenivå för cyberförsvarssystemet CSOC (Cyber 
Security Operation Center). Vi är även medvetna om det 
växande behovet av informationssäkerhet för moln-
tjänster och mobila enheter och vi utvecklar tjänste-
helheter som är lämpliga för dessa. En viktig drivkraft 
för företagens it-säkerhetsutveckling är även den nya 
dataskyddsförordningen som träder i kraft i vår. Denna 
ställer stora krav på säker hantering och uppbevaring av 
personuppgifter.

EN HÖG KUNDNÖJDHET ÄR VÅRT MÅL, MEN 
ÄVEN VÅR VERKLIGHET
För Viria LAN&WAN är kunden i fokus för allt vi gör. Ett 
lyckat samarbete med kunden och kontroll över helheter 
är en vinnande kombination. I Taloustutkimus under-
sökning	av	ICT-branschen	2017	fick	Viria	LAN&WAN	
utmärkt kritik av sina kunder, och som bolagets styrkor 
nämndes bland annat förmågan att förstå kundens be-
hov, tjänsternas pålitlighet och drifttjänsten. Vårt mål är 
att med hjälp av vår gedigna kompetens motsvara våra 
kunders förväntningar – en god kundupplevelse är alltid 
vår största framgång.

Fysisk säkerhet Digital säkerhetMarko Järvinen 
Verkställande direktör, Viria Securi Ab

Pertti Pikkarainen 
Verkställande direktör, Viria LAN&WAN Ab
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Viria Securi är ett av Finlands ledande företag inom 
säkerhetstekniktjänster. Till företagets verksamhet hör heltäck-
ande leveranser av elektroniska säkerhets- och låssystem samt 
tjänster i anknytning till dessa. Viria Securis mest betydande 
kunder är företag inom handeln och industrin, byggföretag, 
offentlig förvaltning och aktörer inom fastighetsbranschen.

LAN&WAN blev en del av Viriakoncernen 
sommaren 2017, när Viria förvärvade samtliga aktier i 
it-tjänsteföretaget Nordic LAN&WAN Communication Oy. 
LAN&WAN som producerar informationssäkerhets- och 
datanätstjänster samt lösningar inom fastighetssäker-
het stärkte Virias affärsverksamhet på ett utmärkt sätt, 
och namnbytet till Viria LAN&WAN synliggjorde det nya 
släktskapet.
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Virias tv-verksamhet består av den rikssvenska tv-ope-
ratören Sappa samt Hibox Systems Ab som producerar 
iptv- och hotell-tv-programvaror. Nedan ligger fokus på 
den större av dessa, det vill säga Sappa. 

SNABBARE TILLVÄXT ÄN MARKNADEN
År 2017 var Sappas starkaste genom tiderna. Vår 
försäljning ökade med nästan 10 %, dvs. företaget växte 
snabbare än marknaden och resultatet låg på en god 
nivå. År 2017 lanserade vi tjänsten Sappa Play, med 
hjälp av vilken konsumenten kan titta på tv-program i oli-
ka enheter och överallt i Sverige. Tjänsten har visat sig 
vara en framgång. Vi utökade tillgången på våra tjänster 
till nya nät och vi förvärvade vår partner Hasteman 
genom ett företagsköp. Tack vare vår ökade närvaro i 
de öppna näten så har över 500 000 hushåll tillgång till 
Sappas tjänster.

År 2018 tänker Sappa satsa på att utöka försäljningen 
med	hjälp	av	partner.	Företaget	har	flera	samarbets-
projekt på gång med lokala företag runt om i Sverige. 
Sappa vill stärka sin ställning inom två områden: bland 
fastighetsägarna och som leverantör av individuella 
tjänster. Företagets åtskilliga partner fungerar som 

lokala tjänsteproducenter och producerar drifttjänster 
för nätet samt som säljare av tjänster. Utvecklingen av 
samarbetet med partner fortsätter i år.

KUNDERNA I FOKUS
Sappas viktigaste konkurrenter är betydligt större. Trots 
det klarar sig Sappa galant. Vi har intressanta produkter, 
en förmåga att få fastighetsägarna över på vår sida 
samt  lokala svenska och globala partner. Kundservicen 
är den absolut viktigaste av Sappas konkurrensfördelar. 
Kunderna är kärnan i vår affärsverksamhet.

En annan av våra styrkor i den hårda konkurrensen är 
Sappas företagskultur. Vi strävar efter en långvarig 
kundlojalitet, vilket innebär att överträffa kundernas 
förväntningar varje dag. Företaget fungerar orubbligt i 
enlighet med sina värderingar: vännen, friheten, enkel-
heten och jobbaren. Varje dag speglas varje beslut mot 
dessa värderingar. Nästan alla medarbetare på Sappa 
jobbar i samma byggnad. Följaktligen främjas kommu-
nikationen av enhetligheten, i kombination med Sappas 
värderingar. När vi har lyckliga medarbetare har vi även 
lyckliga kunder.

Viriakoncernen utökade sin verksamhet med 
analytik och förädling av information genom 

att förvärva 41 procent av Aureolis Oy. 
i maj 2017. Aureolis roll i Virias nya strategi är 
betydande, eftersom företaget möjliggör ex-
empelvis förädling av information som samlas 
in från säkerhetstekniska sensorer till nytta för 
kunden.

Förädling av information
Tv-verksamheten Hasse Svensson

Verkställande direktör, AB Sappa

Katja Ahola 
Verkställande direktör, Aureolis Oy
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Sappa levererar tv-tjänster till över 350 000 
hushåll runt om i Sverige. Våra kunder är främst 
fastighetsbolag och konsumenter. Sedan i fjol 
levererar Sappa även bredbandstjänster till sina 
kunder.

År 2017 var mycket positivt för Aureolis ur affärsverk-
samhetssynvinkel. Vi levererade ett stort antal lyckade 
it-projekt till gamla och nya kunder. Dessutom utveckla-
de vi systematiken i vår verksamhet genom att utveckla 
och konceptualisera lösningar för kunder inom samma 
bransch. 

BANBRYTANDE LÖSNINGAR OCH NY 
KOMPETENS
Med anknytning till sakernas internet och sensorteknik 
förverkligade vi för våra kunder betydande, banbrytande 
lösningar. För våra kunder förutspådde vi bland annat 
rusningstrafik	på	ring-	och	motorvägar,	analyserade	
batteritiden för sjömärken och gav prognoser om hur 
vädret i Sverige inverkar på förhållandena för en produk-
tionslinje och via detta på kvaliteten hos slutprodukten. 
Tiden är mogen för analytik på den här nivån, vilken ger 
våra kunder genuin affärsnytta. År 2017 inledde vi även 
ett samarbete med Viria Securi och Viria LAN&WAN 
där vi erbjuder deras kunder riktade analytiktjänster för 
säkerhetsbranschen.

I slutet av året genomförde vi ett betydande företags-
köp när vi förvärvade samtliga aktier i Eximia Business 
Intelligence Oy. Dessutom har vi i år köpt Pergium Oy. 
Tillsammans utgör vi en stark aktör inom BI-branschen, 
som hjälper våra kunder att nå framgång med hjälp av 

business intelligence. Genom företagsköpen erhöll vi 
även nödvändig BI-kompetens på sensornivå och stärkte 
vår förmåga att svara på den växande efterfrågan på 
våra tjänster.

Tillgången på personal har varit fortsatt utmanande. 
I fjol inledde vi ett utbildningsprogram för såväl våra 
kunder	som	våra	medarbetare.	Programmet	fick	namnet	
BI-akatemia (BI-akademin) och det pågår ännu. BI-aka-
temia har redan utbildat ungefär 30 personer och har för 
sin del stärkt Aureolis förmåga att svara på BI-områdets 
växande behov av experter. 

LJUSA UTSIKTER FÖR 2018
Inom Aureolis verksamhetsområde har kundernas 
förutsättningar för att dra nytta av ett mer analytiskt 
perspektiv vuxit. Just nu pågår intressanta projekt och 
trenden att dra nytta av analytik växer.

År 2018 är vårt mål en organisk tillväxt på 20 procent. 
Utsikterna för året som börjat är ljusa. På koncernnivå 
strävar vi efter synergieffekter genom att bygga ett nytt 
slags tjänsteutbud för säkerhetsbranschen. Aureolis 
roll i detta är synlig, eftersom mervärdet av den analytik 
som vi producerar är mycket viktigt för kunderna i en 
situation med växande konkurrens.
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Förvaltning

Mika Vihervuori
Verkställande direktör
Diplomingenjör
Anställd i koncernen sedan år 
2013

STYRELSEN

LEDNINGSGRUPPEN

Marko Järvinen
Verkställande direktör för  
Viria Securi Ab
Diplomingenjör, eMBA
Anställd i koncernen sedan år 
2014

Pertti Pikkarainen
Verkställande direktör för Viria 
LAN&WAN Ab
Ingenjör
Anställd i koncernen sedan år 
2017 (LAN&WAN sedan 1993)

Hasse Svensson
Verkställande direktör för  
AB Sappa
Marknadsekonom DIHM, Master
Anställd i koncernen sedan år 
2015 (Sappa sedan 2010)

Katja Ahola 

Verkställande direktör för 
Aureolis Oy
Filosofie	magister
Anställd i koncernen sedan år 
2017 (Aureolis sedan 2001)

Vesa Routamaa
Ordförande
f. 1948
Professor (emeritus) i 
ledarskap
Vasa
I styrelsen sedan år 2017

Aaro Honkola
Vice ordförande
f. 1952
Finansdirektör, Seinäjoki stad
Seinäjoki
I styrelsen sedan år 2005

Jari Karjalainen
f. 1980
Budgetchef, Vasa stad
Vasa
I styrelsen sedan år 2017

Matti Kulmakorpi
f. 1950
Seinäjoki
I styrelsen sedan år 2017

Esko Petäjä
f. 1958
Produktutvecklingschef,  
Prima Power
Ilmola
I styrelsen sedan år 2017

Tiina Nieminen
Kommunikationsdirektör
Filosofie	magister
Anställd i koncernen 
sedan år 1998

Ulf-Erik Widd
Ekonomidirektör
Ekonomie magister
Anställd i koncernen sedan år 
2017

Pasi Tuominen
f. 1964
Verkställande direktör, 
Wapice Ab
Korsholm
I styrelsen sedan år 2017

 Mandatperiod
Aaltonen Inger, Korsholm 2018
Alakoski Martti, Kurikka 2018
Dahl Kai, Vasa 2020
Ehnström Carita, Vasa 2019
Haapanen Pekka, Vasa 2020
Istolahti Asko, Seinäjoki 2020
Koivisto Juha, Laihela 2018
Koski Susanna, Vasa 2019
Kuoppamäki Jorma, Seinäjoki 2019
Laukkola Kuisma, Seinäjoki 2019
Luukko Juha, Kurikka 2019
Pundars Björn, Vasa 2020
Ristilä Raimo, Seinäjoki 2018
Snickars Yngve, Korsholm 2020
Uusi-Kakkuri Matti, Kurikka 2018
Uusi-Kakkuri Piia, Vasa 2020
Viljanen Ossi, Seinäjoki 2019
Westermark Tom, Vasa 2018

Företrädare för personalen:
Manner Miia
Salmela Kari

FÖRVALTNINGSRÅDET

Ordförande för förvaltningsrådet var Martti  
Alakoski och vice ordförande Tom Westermark.
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MODERBOLAGET

Omsättning
Omsättning, förändring, %
Driftsbidrag
Driftsbidrag, %
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar
Rörelsevinst
Rörelsevinst, %
Räkenskapsperiodens resultat
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Eget kapital/utestående aktie
Avkastning på investerat kapital, %
Bruttoinvesteringar
Balansomslutning
Personalen i genomsnitt (FTE)1

Personalen i genomsnitt (NOE)2

Vinstutdelning/aktie

2017

1 269
-54,9

 -1 990
-156,7

 -2 180
-2 180
-171,7
 4 578

2,9
 79,8

 22
 2,9

 38 462
 122 116

 29
30

förslag, 1,45

2016

2 817
-78,7

64 770
2299,2

 64 617
64 608
2293,4

 64 634
 52,4
 82,1

 19
 47,1

 3 960
 145 639

 40
42
1,6

2015

13 215
-80,3

 -1 374
-10,4

 -2 648
-2 670

-20,2
 2 455

 -1,7
 77,9

 13
 3,0

 36 712
 156 557

 102
112
0,8

EKONOMISKA NYCKELTAL (1000 €)

KONCERNEN

Omsättning
Omsättning, förändring, %
Driftsbidrag
Driftsbidrag, %
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar
Rörelsevinst
Rörelsevinst, %
Räkenskapsperiodens resultat
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %
Avkastning på investerat kapital, %
Bruttoinvesteringar
Balansomslutning
Personalen i genomsnitt (FTE)1

Personalen i genomsnitt (NOE)2

Resultat per aktie3

2017

87 910
-19,3

 6 800
7,7

 4 329
997
1,1

 2 789
 3,2

 61,6
 3,9

 28 978
 124 645

 384
399

 0,61

2016

108 958
-16,7

 72 172
66,2

 65 078
62 416

57,3
 60 185

 57,1
 70,6
 48,6

 2 262
 150 238

 601
642
 9,7

2015

130 727
23,5

 15 072
11,5

 4 383
1 820

1,4
 2 757

 2,4
 65,3

 4,8
 36 718

 172 590
 754
810
 0,3

EKONOMISKA NYCKELTAL (1000 €)

1   FTE: antalet anställda ändrat till heltidsanställda
2  NOE: antalet anställda i anställningsförhållande  
 i genomsnitt 
3   De av koncernen ägda aktierna har avdragits  
 från det totala aktieantalet

Obs! Moderbolagets resultat är inte jämförbart 
med siffrorna för åren innan på grund av 
bolagiseringen av televerksamheten 1.3.2015. 

VERKSAMHETSMILJÖN
Konjunkturläget i Finland har äntligen vänt 
uppåt efter att ha varit svagt en längre tid. 
Läget i Finland följer de stärkta utsikterna 
för världsekonomin och under de närmaste 
åren är den prognostiserade BNP-tillväxten 
för Finland ett par procent.

Efterfrågan på informationssäkerhet växer 
starkt eftersom företagen har blivit med-
vetna om dess betydelse för kontinuiteten 
i affärsverksamheten. Datasystemen och 
-näten blir i och med digitaliseringen allt 
mångsidigare och har större inverkan på fö-
retagens och samhällets verksamhet, vilket 
ökar kraven på kontinuerlig och kompetent 
hantering av dem.

Även efterfrågan på fysisk säkerhet, som 
låsning, kameraövervakning och passa-
gekontroll, ökar. En viktig faktor är det 
livliga bostadsbyggandet i tillväxtcentra. 
Befolkningens åldrande ökar behovet av 
att dra nytta av teknik inom vård- och om-
sorgsbranschen och ett av de produktom-
råden som växer mest påtagligt är kallelse-
system för vårdpersonal, vilka är en viktig 
del av personsäkerheten på sjukhus och i 
servicehus.

I Sverige har den ekonomiska tillväxten 
hållits på en hög nivå länge och hushållen 
har haft råd att satsa pengar även på att 
köpa tv-tjänster. Tillgången på arbetskraft 
till rimliga kostnader har varit utmanande. 
Konkurrensen om kunderna med de stora 
tjänsteleverantörerna är hård, men Sappas 
kundantal har hela tiden ökat.

KONCERNSTRUKTUREN OCH DESS 
UTVECKLING
Genast i början av år 2017 började vi utveck-
la Viriakoncernen i enlighet med den nya 
strategin till en föregångare inom säkerhet 
och nätlösningar samt informationshante-
ring. För att förverkliga målet genomförde 
koncernen	flera	företagsaffärer	under	året,	
genom vilka den stärkte sina huvudsakli-
ga verksamheter eller avyttrade funktioner 
som lämnat utanför kärnverksamheten.

I januari sålde Viria sitt aktieinnehav i Fenix 
Solutions Oy till bolagets övriga aktieägare.

I februari löste Viria in de aktier som de öv-
riga delägarna i S4F Holding Oy och dess 
dotterbolag ägde, varvid Virias innehav 
i S4F steg från 43 till 100 procent. S4F:s 
dotterbolag har alla fusionerats med mo-
derbolaget den 31 augusti 2017 och mo-
derbolagets namn har ändrats till Vemetra 
Holding Oy.

I slutet av april sålde Viria företaget Viria 
Link Ab, som producerar bygg-, installa-
tions- och övervakningstjänster, till Voima-
tel. I slutet av samma månad förvärvade 
Viria en andel på 41 % av Aureolis Oy som 
specialiserat sig på analytik och förädling 
av affärsinformation.

I slutet av juni förvärvade Viria samtliga 
aktier i Nordic LAN&WAN Communication 
Oy. Bolaget har därefter bytt namn till Viria 
LAN&WAN Ab.

Även Virias dotterbolag har utökat sin verk-
samhet genom förvärv av aktier och affärs-

verksamhet: AB Sappa förvärvade på våren 
nätoperatören Hasteman Förvaltnings AB 
och Viria Securi Ab köpte Mikkelin Lukko ja 
Avain Oy:s affärsverksamhet. Intressebola-
get Aureolis förvärvade i början på decem-
ber Eximia Business Intelligence Oy.

Viria Abp:s dotterbolag Nilegon Oy, Risefon 
Oy och Seratides Oy har fusionerats med 
moderbolaget den 31 mars 2017.

I slutet av året bestod koncernen av moder-
bolaget Viria Abp och dess dotterbolag
Viria Securi Oy
Viria LAN&WAN Ab
Tansec Oy
Hibox Systems Ab
AB Sappa
Viria Fastigheter Ab
Vemetra Holding Oy
samt intressebolagen Aureolis Oy och Va-
raani Works Oy.

I december har Viria lämnat in en ansökan 
om delning av Viria LAN&WAN Ab så att 
bolagets affärsverksamhet fusioneras med 
Viria Securi Ab och dess fastighetstillgång-
ar med Viria Fastigheter Ab. Den målsatta 
tidtabellen är den 30 april 2018.

DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN 
Koncernens omsättning uppgick till 88 mil-
joner euro under räkenskapsperioden.

Rörelsevinsten före goodwillavskrivningar 
uppgick till 4,3 miljoner euro, dvs. 4,9 % av 
omsättningen. Koncernens planenliga av-
skrivningar var 2,5 milj. euro (7,1 milj. euro 
år 2016). Rörelsevinsten efter goodwillav-

Styrelsens verksamhetsberättelse 2017
skrivningar uppgick till en miljon euro, dvs. 
1,1 % av omsättningen.

Koncernens vinst för räkenskapsperioden 
var 2,8 milj. euro och resultatet per aktie 
0,61 euro.

Under den gångna räkenskapsperioden har 
alla de bolag i Viriakoncernen som bedriver 
affärsverksamhet vuxit och förbättrat sina 
resultat, med undantag av Viria Fastighe-
ter Ab, vars resultat sjönk en aning jämfört 
med året innan. Koncernen har under räken-
skapsperioden även växt oorganiskt genom 
företagsförvärv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSPERIODEN
Företagsarrangemanget med Elisa som 
präglade året innan slutfördes efter en bo-
lagsstämma som hölls den 19 januari 2017, 
eftersom man i och med ett på stämman 
godkänt mellanbokslut kunde överföra 
även resten av aktierna i Elisas ägo till Viria 
och ogiltigförklara dem. Vid bolagsstäm-
man togs även ett beslut om att ändra bola-
gets namn till Viria Abp.

I Virias nya strategi som utarbetades under 
slutet av 2016 är den mest centrala tanken 
att utveckla Viria till en föregångare inom 
företagssäkerhet och informationshante-
ring, som kombinerar digital och fysisk sä-
kerhet samt även tillför lösningar för infor-
mationsförädling till säkerhetstjänsterna. 
Den här strategin började man förverkliga 
genast från och med början av året.

Eftersom Viria i början av året inte hade 
alla funktioner som enligt strategin valts till 
huvudsakliga verksamheter, var företags-
köpen under våren och sommaren synner-
ligen betydelsefulla, då koncernen genom 
dessa utökades med informationssäkerhet 
och informationshantering.

Beslutet att inom nätverksamheten fokuse-
ra på leverans av företagsnät och informa-
tionssäkerhet för dessa ledde till att Viria 
sålde Viria Link Ab, som bedriver bygg- och 
installationsverksamhet för telenät, till 
Voimatel Oy. Av bolaget som såldes lämna-
de företagsnätsverksamheten kvar i Viria.

Kompetens inom informationshantering 
och analytik tillförde BI-bolaget Aureolis Oy 
koncernen, när Viria på våren förvärvade en 
ägarandel på 41 %.

På sommaren förvärvade Viria samtliga 
aktier i Nordic LAN&WAN Communication 
Oy, som producerar informationssäkerhets- 
och datanätstjänster samt lösningar inom 
fastighetssäkerhet. Bolaget har senare bytt 
namn till Viria LAN&WAN Ab. I resultaträk-
ningen är bolaget med från och med 1 juli 
2017. Det konstaterades att LAN&WAN 
har rikligt med synergimöjligheter med Vi-
ria Securi, både ur ett kundperspektiv och 
operativt, och strax efter köpet inleddes ett 
omfattande projekt för att integrera funktio-
ner hos dem och koncernens moderbolag 
samt för att skapa gemensamma kundlös-
ningar. Integrationen omfattar en fusion av 
bolagen under 2018.

Viria Securi stärkte sin ställning i Södra 
Savolax genom att förvärva Mikkelin Luk-
ko ja Avain Oy:s affärsverksamhet. Tansec 
Oy har å sin sida köpt Anvia Telecom Ab:s 
affärsverksamhet för abonnemang för lar-
möverföring från och med den 1 juli 2017.

Även rikssvenska AB Sappas tillväxt på-
skyndades genom företagsköp. Företaget 
förvärvade på våren nätoperatören Haste-
man Förvaltnings AB, med ett kabel-tv- och 
bredbandsnät som omfattar 5 000 hushåll i 
Västsverige, bl.a. i Trollhättan, som är känt 
för sin bilindustri.

Viria Abp förvärvade i januari även resten 
av S4F Holding Oy, som tillsammans med 
sina dotterbolag ägde 10 548 aktier i Viria. 
Av aktierna har en del under räkenskapspe-
rioden sålts vidare. Se mer om detta under 
rubriken Bolagets aktier.

Bolaget genomförde i oktober en vederlags-
fri aktieemission där ägaren för varje aktie i 
sin ägo erhöll 99 nya aktier. Se mer även om 
detta under rubriken Bolagets aktier. 

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens investeringar uppgick till totalt 
29 milj. euro (2,3 milj. euro år 2016).

En del av tillgångarna har placerats i aktier, 
fondandelar och masskuldebrevslån som 
är föremål för offentlig handel. Dessutom 
har de DNA-aktier som Viria äger under 
räkenskapsperioden i enlighet med sin ka-
raktär överförts från placeringstillgångar till 

BERÄKNINGSFORMLER:

Avkastning på eget kapital % (ROE)
Resultat före bokslutsdispositioner  –  
inkomstskatter på ordinär verksamhet  x  100

Eget kapital (medeltal)  +  minoritetsandel (medeltal)

Som nyckeltalets divisor används medeltalet av 
värdena vid räkenskapsperiodens början och slut, 
vägt med räkenskapsperiodens längd.

Avkastning på investerat kapital % (ROI)
Resultat före bokslutsdispositioner  +   
finansiella kostnader för främmande kapital  x  100

Balansomslutning (medeltal)  –  räntefria skulder 
(medeltal)

Som nyckeltalets divisor används medeltalet av 
värdena vid räkenskapsperiodens början och slut, 
vägt med räkenskapsperiodens längd.

Soliditet
Eget kapital  +  minoritetsandel  x  100

Balansomslutning  –  erhållna förskott

I både divisor och dividend används bokslutsdagens 
värden.
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finansiella	 värdepapper	 i	 balansräkningen.	
Bokföringsvärdet	för	koncernens	finansiel-
la värdepapper var vid räkenskapsperio-
dens slut 28,6 milj. euro (16,1 milj. euro året 
innan) och marknadsvärdet var 64,4 milj. 
euro (17,1 milj. euro).

I enlighet med bolagsstämmans beslut var 
Viria Abp:s vinstutdelning 160 euro/aktie för 
år 2016. Avstämningsdag för aktierna var 
den 1 juni 2017 och vinstutdelningen beta-
lades den 8 juni 2017 till de aktieägare som 
var registrerade i värdeandelssystemet.
  

BOLAGETS AKTIER
I början av året hade bolaget 62 938 aktier.

När bolagets mellanbokslut för tiden 
1.1−31.7.2016	hade	fastställts	på	en	extra	
bolagsstämma den 19 januari 2017, kunde 
Elisa överföra resten av sitt aktieinnehav i 
Viria Abp, dvs. 9 102 aktier. Aktierna ogil-
tigförklarades genast efter överföring-
en. Efter detta var antalet aktier i bolaget  
53 836 stycken.

Med stöd av bolagsstämmans bemyndi-
gande beslutade Viria Abp:s styrelse att 
öka antalet aktier i bolaget genom en ved-
erlagsfri aktieemission, där aktieägaren per 
varje	 gammal	 aktie	 fick	 99	 nya	 aktier.	Ök-
ningen av antalet aktier genomfördes den 
27 oktober 2017, och efter detta är det tota-
la antalet aktier 5 383 600 stycken.

Varje aktie berättigar till en röst vid bolags-
stämman, dock så att ingen får rösta med 
mer än en tiondedel av antalet röster som 
är företrädda vid bolagsstämman.

PERSONALEN 
Under räkenskapsperioden var det genom-
snittliga antalet anställda i koncernen 384 
och i moderbolaget 29. Vid beräkningen av 
det genomsnittliga antalet har även eventu-
ella deltidsanställningar beaktats.

Samarbetsförhandlingar i moderbolaget 
ledde till att åtta personer i januari sades 
upp av produktionsmässiga och ekonomis-
ka orsaker.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Koncernens direkta kostnader för forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet samt pro-
duktutveckling uppgick till 0,8 milj. euro (1,6 
milj. euro år 2016 och 3,1 milj. euro år 2015). 
Detta motsvarar 0,9 procent av omsättning-
en (1,5 % år 2016 och 2,3 % år 2015).

BEDÖMNING AV DE MEST 
BETYDANDE RISKERNA OCH 
OSÄKERHETSFAKTORERNA
Riskhantering stöder Viriakoncernens af-
färsverksamhet genom att säkerställa att 
risker som påverkar affärsverksamheten 
identifieras,	 att	 deras	 effekter	 utvärderas	
och åtgärder fastställs. Bolaget delar in 
dessa	risker	 i	strategiska,	operativa,	finan-
siella och skaderisker.

Av de strategiska riskerna hänger de mest 
betydande riskerna samman med inves-
teringar, som företagsköp samt investe-
ringar i fastigheter. För att hantera risker 
förknippade med investeringar använder 
koncernen en strukturerad planerings- och 
beslutsmodell som styrelsen godkänt.

De operativa riskerna är förknippade med 
koncernens affärsmässiga prestationsför-

måga och konkurrenskraft. Marknads- och 
konkurrensläget och den tekniska utveck-
lingen följs systematiskt upp i koncernen, 
risker förknippade med dessa utvärderas 
och åtgärder och ansvar för att hantera ris-
kerna preciseras. De branscher där koncer-
nen verkar kännetecknas av snabb teknisk 
utveckling och snabba förändringar i mark-
nadsläget. För att upprätthålla konkurrens-
kraften krävs därför att man kontinuerligt 
tryggar kompetensen, utvecklar verksam-
heten och anpassar sig till förändringar på 
marknaden. På grund av karaktären hos Vi-
rias affärsverksamhet är en central del av 
koncernbolagens riskhantering att förutse 
och förhindra informationssäkerhets- och 
säkerhetshot.

En risk är även en svagare utveckling än 
förväntat av det ekonomiska läget i verk-
samhetsmiljön. Den här risken hanteras ge-
nom kontinuerlig uppföljning, anpassning 
av kostnaderna och beredskap att ändra 
planer	flexibelt	för	att	motsvara	förändrade	
förhållanden.

En eventuell expansion utanför Finlands 
gränser kräver kännedom om målmarkna-
derna och deras verksamhetskultur. Viria 

har utkontrakterat en del av sin verksamhet 
till olika partner, och för att dessa ska stöd-
ja koncernens affärsverksamhet som pla-
nerat bedöms och utvecklas olika partners 
prestationsförmåga kontinuerligt och man 
reagerar snabbt på avvikelser.

Vid	 hanteringen	 av	 finansiella	 risker	 är	
det centralt att bedöma kostnader för och 
tillgång	 till	 finansiering.	 Den	 för	 affärs-
verksamheten	 nödvändiga	 finansieringen	
bedöms och följs upp kontinuerligt i kon-
cernen, för att koncernen ska ha tillräckligt 
med	 likvida	medel	 för	 att	 finansiera	 verk-
samheten. Kreditrisker inom exporthandeln 
hanteras med hjälp av samarbetspartner, 
avtalsvillkor och tillräcklig övervakning av 
fordringar. Koncernen har en aktiv place-
ringsstrategi	 som	 bygger	 på	 diversifiering	
och allokering i syfte att hantera riskerna. 
Riskerna i placeringsverksamheten får inte 
äventyra uppnåendet av bolagets strategis-
ka och operativa mål.

Skaderiskerna hanteras med hjälp av ett 
försäkringsskydd som uppdateras kontinu-
erligt och är dimensionerat enligt riskerna 
samt genom förutseende verksamhet.

Viria Abp förvärvade i januari hela S4F Holding Oy, som tillsammans med 
sina dotterbolag ägde 10 548 aktier i Viria. Viria har ändrat bolagets namn till 
Vemetra Holding Oy.

Under årets senare hälft har Vemetra Holding Oy sålt delar av sitt aktieinne-
hav i Viria enligt följande: 10 000 stycken till personer i bolagets inre krets 
och 125 000 till utomstående (antalet aktier har angetts enligt situationen 
efter den vederlagsfria aktieemissionen i slutet av oktober).

EGNA AKTIER 31.12.2017 St. Andel av aktiekapitalet

Dotterbolagens aktieinnehav i moderbolaget:  920 200 17,1 %
Egna aktier hos moderbolaget  63 500  1,2 %
Egna aktier hos koncernen 983 700 18,3 %

ANTAL ANSTÄLLDA I GENOMSNITT, FTE

 2017 2016 2015

Koncernen 384 601 754
Moderbolaget 29 40 102 
   

ANTAL ANSTÄLLDA I GENOMSNITT, NOE 

 2017 2016 2015

Koncernen 399 642 810
Moderbolaget 30 42 112 
   

ANTALET ANSTÄLLDA DEN 31.12.2017, NOE

 2017 2016 2015

Koncernen 393 462 824
Moderbolaget 17 32 42

LÖNER OCH ARVODEN UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN, 1000 €

 2017 2016 2015

Koncernen 19 424 27 727 32 550
Moderbolaget  2 316 2 677 4 968

Moderbolagets siffror är inte jämförbara med siffrorna för åren innan på 
grund av bolagiseringen av televerksamheten 1.3.2015.

I tabellen ingår inte de aktier som Viriakoncernen äger. Dessa är totalt 983 700 st. (17,4 %  
av hela aktiestocken). Dessa har inte heller beaktats vid beräkningen av procentandelar.

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA I VIRIA ABP   
31.12.2017  St. % 

Vasa stad 66 600 1,5 % 
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 55 700 1,3 % 
Kuokka Timo 50 000 1,1 % 
Seinäjoki stad 47 400 1,1 % 
Ab C. Wetterstrand Oy 39 600 0,9 % 
Kurikka stad 31 400 0,7 % 
Wetterstrand Olavi 25 500 0,6 % 
Korsholms kommun 19 700 0,4 % 
Ilmola kommun 16 100 0,4 % 
Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 12 400 0,3 % 
Harry Schaumans stiftelse 11 700 0,3 % 
Vaasan seurakuntayhtymä 11 700 0,3 % 
Maataloustuottajien Etelä-Pohjanmaan liitto 10 900 0,2 % 
Österbottens handelskammare 10 900 0,2 % 
Snickars Yngve 10 600 0,2 % 
Finda Oy 10 000 0,2 % 
Pikkarainen Pertti 10 000 0,2 % 
Wetterstrand Christian 10 000 0,2 % 
Vörå kommun 9 700 0,2 % 
Vasa Elektriska Ab 9 600 0,2 % 
Totalt 469 500 10,7 %
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BOLAGSSTÄMMAN
Vid en extra bolagsstämma som hölls den 
19 januari 2017 fastställdes ett mellan-
bokslut för tiden 1.1–31.7.2016, ändrades 
moderbolagets namn till Viria Abp och 
gjordes även andra ändringar i bolagsord-
ningen. Enligt den nya bolagsordningen har 
förvaltningsrådet 18 medlemmar och sty-
relsen fem till sju medlemmar. Dessutom 
ändrades bolagsordningens paragraf om 
begränsning av röstetal så att man när man 
räknar begränsningen av röstetal beaktar 
även aktieägare som hör till samma kon-
cern. Till det nya förvaltningsrådet valdes: 

Mandatperiod fram till den ordinarie 
bolagsstämman 2017:
Pekka Haapanen, Vasa
Asko Istolahti, Seinäjoki
Björn Pundars, Vasa
Jan Saarela, Vörå
Yngve Snickars, Korsholm
Rune Westergård, Korsholm

Mandatperiod fram till den ordinarie 
bolagsstämman 2018:
Inger Aaltonen, Korsholm
Martti Alakoski, Kurikka
Jari Karjalainen, Vasa
Matti Kulmakorpi, Seinäjoki
Raimo Ristilä, Seinäjoki
Tom Westermark, Vasa

Mandatperiod fram till den ordinarie 
bolagsstämman 2019:
Carita Ehnström, Vasa
Susanna Koski, Vasa
Jorma Kuoppamäki, Seinäjoki
Kuisma Laukkola, Seinäjoki
Juha Luukko, Kurikka
Ossi Viljanen, Seinäjoki

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 
den 30 maj 2017.

Av de medlemmar i förvaltningsrådet som 
stod i tur att avgå omvaldes Pekka Haapa-
nen, Asko Istolahti, Björn Pundars och Yng-
ve Snickars för följande treårsperiod. Till 
nya medlemmar valdes Kai Dahl och Piia 
Uusi-Kakkuri för perioden 2017–20 samt 
Juha Koivisto och Matti Uusi-Kakkuri för 
perioden 2017–18.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN
Bolagsstämman bemyndigade bolagets 
styrelse att besluta om en uppdelning av 
bolagets aktier (en s.k. aktiesplit) genom en 
vederlagsfri aktieemission, där antalet akti-
er i bolaget ökas genom att utan betalning 
emittera nya aktier till aktieägarna i förhål-
lande till ägandet så att för varje gammal 
aktie emitteras högst 199 nya aktier. Styrel-
sen beslutar om aktieemissionens villkor i 

övrigt. Bemyndigandet gäller fram till slutet 
av följande ordinarie bolagsstämma, dock 
högst fram till den 30 juni 2018.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen 
att besluta om en donation på högst 50 000 
euro för allmännyttiga eller därmed jämför-
bara ändamål.

STYRELSEN, FÖRVALTNINGSRÅDET 
OCH LEDNINGEN
Viria Abp:s styrelse bestod fram till den 15 
februari 2017 av Aappo Kontu (ordförande), 
Aaro Honkola (vice ordförande), Hannu 
Kantonen, Johan Malm, Juha Mikkilä, Kim-
mo Penttilä, Dan Örndahl och Axel Sjöblom.

Från och med den 15 februari 2017 har 
styrelsen bestått av Vesa Routamaa (ordfö-
rande), Aaro Honkola (vice ordförande), Jari 
Karjalainen, Matti Kulmakorpi, Esko Petäjä 
och Pasi Tuominen. Styrelsen sammanträd-
de 16 gånger under räkenskapsperioden.

Två kommittéer som är underställda bola-
gets styrelse bereder ärenden som styrel-
sen ansvarar för: revisionskommittén och 
belöningskommittén. Revisionskommittén 
har bestått av Aaro Honkola, Jari Karjalai-
nen och Matti Kulmakorpi och belönings-
kommittén av Vesa Routamaa, Esko Petäjä 
och Pasi Tuominen.

Bolagets förvaltningsråd bestod fram till 
den 19 januari 2017 av följande personer:
Sami Aalto, Petri Fahler, Susanna Koski, 
Kaido Kotkas, Yrjö Ojaniemi, Jani Takamaa, 
Mia Vanhatalo-Thijssen, Ossi Viljanen, Tom 
Westermark, Sami Ylikortes, Inger Aalto-
nen, Stefan Fant, Tommi Heikkinen, Nina 
Ingves, Jari Karjalainen, Juha Luukko, Esko 
Miikkulainen, Tuukka Mäkinen, Björn Pun-
dars, Eva-Stina Rönnholm, Hans Ahola, Rei-
jo Flink, Pekka Haapanen, Harri Kivimäki, 
Marko Kultti, Peter Lerbacka, Kenth Neder-
gård, Tapani Pura, Mikael Rönnblad och 
Mauno Ylinen.

Förvaltningsrådets sammansättning från 
och med den 19 januari 2017 presenteras 
under rubriken Bolagsstämman.

Förvaltningsrådet sammanträdde fem 
gånger under räkenskapsperioden. Ordfö-
rande för rådet var Juha Luukko fram till 
den 15 februari 2017 och därefter Martti 
Alakoski.

Mika Vihervuori har varit verkställande di-
rektör och koncerndirektör för Viria Abp.

Koncernens ledningsgrupp har under rä-
kenskapsperioden bestått av verkställande 
direktör Mika Vihervuori, verkställande di-

rektör för Viria Link Ab och fr.o.m. 15.8 verk-
ställande direktör för Viria Securi Ab Marko 
Järvinen, verkställande direktör för Viria 
Securi Ab Leo Höykinpuro fram till 15.8, 
verkställande direktör för Viria LAN&WAN 
Ab Pertti Pikkarainen och verkställande 
direktör för Aureolis Oy Katja Ahola fr.o.m. 
15.8, ekonomidirektör (interim) Kari Lep-
pilahti fram till 12.6 och ekonomidirektör 
Ulf-Erik Widd fr.o.m. 12.6 samt kommunika-
tionsdirektör Tiina Nieminen. Den utökade 
ledningsgruppen har dessutom bestått av 
personaldirektör Jaana Mäkinen, inköpsdi-
rektör Johanna Mullola, utvecklingsdirektör 
Mari Koivunen, group controller Heidi Äijö 
och IT-chef Petri Kaustinen.

REVISOR
Revisor har varit revisionsbolaget KPMG Oy 
Ab, med CGR-revisor Esa Kailiala som hu-
vudansvarig revisor.

BETYDANDE JURIDISKA ÄRENDEN
Aktieägaren Ismo Kankaanpää har i slutet 
av 2016 väckt en klandertalan gällande 
beslutet om Elisaarrangemanget som togs 
av Anvia Abp:s extra bolagsstämma i juni 
2016. Behandlingen av ärendet pågår.

Visual Data Oy har år 2004 väckt talan mot 
totalt 33 svarande, varav Viria Abp är en. Ta-
lan gäller skyldighet att lämna ut abonnent-
uppgifter. Käranden har krävt att de svaran-
de solidariskt ska ersätta en skada på 3,5 
miljoner euro som orsakats käranden enligt 
denne. Visual Data Oy:s talan har förkas-
tats i tingsrätten och besvären i ärendet har 
även förkastats i hovrätten. Visual Data Oy 
har ansökt om besvärstillstånd hos högsta 
domstolen.

HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
AB Sappas dotterbolag Hasteman Förvalt-
nings AB fusionerades med moderbolaget 
den 4 januari 2018.

Viria Abp har sålt en tredjedel av sina aktier 
i DNA. Försäljningspriset uppgick till cirka 
16 miljoner euro, vilket gav upphov till en 
försäljningsvinst på 12,3 miljoner euro för 
Viria för räkenskapsperioden 2018.

Vemetra Holding Oy har sålt sammanlagt 
575 000 aktier i Viria Abp till LokalTapiola 
och Finlands industriinvestering Ab (Tesi). 
Genom affären blev LokalTapiola med sina 
300 000 aktier Virias största externa ägare 
och Tesi blev den näst största med 275 000 
aktier.

Vemetra Holding Oy har dessutom sålt akti-
er i Viria Abp för samma pris per aktie till 
personer i bolagets inre krets.

UTSIKTER FÖR ÅR 2018
Inom de verksamhetsområden som Viria 
representerar förväntas marknaden växa 
under 2018. Virias affärsverksamheter ef-
tersträvar en ännu snabbare tillväxt än det-
ta, och man försöker accelerera tillväxten 
med strategienliga företagsköp i Finland el-
ler närområdena. Lönsamheten förbättras 
genom att effektivisera processer, kombi-
nera funktioner och introducera effektivare 
it-system. Genomförandet av ändringarna 
och de nya it-systemen orsakar även del 
ökade kostnader och investeringar.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST
Moderbolagets utdelningsbara medel är  
46 059 008,01 euro och moderbolagets 
vinst för räkenskapsperioden 4 577 591,95 
euro. För bolagsstämman föreslår styrel-
sen en vinstutdelning av de utdelningsbara 
medlen på 1,45 euro/aktie.

Inga väsentliga förändringar har skett i 
bolagets ekonomiska ställning efter räken-
skapsperiodens slut.
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Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning
(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2017 1.1–31.12.2016

OMSÄTTNING 3. 87 910 108 958
   
Tillverkning för eget bruk   375
Övriga rörelseintäkter 5. 1 983 69 448
Intäkter från andelar i intressebolag  183 -111
   
Material och tjänster 6. 46 423 53 045
Personalkostnader 7. 24 094 34 717
Avskrivningar och nedskrivningar 8. 5 803 9 756
Övriga rörelsekostnader  12 758 18 736
   
RÖRELSEVINST  997 62 416
   
Finansiella intäkter och kostnader 10. 3 049 1 208
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 4 045 63 624
   
Inkomstskatter 12. -1 224 -3 310
   
Minoritetsandel  -33 -130
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  2 789 60 185

(1000 €) Bilaga 31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  31 273 17 611
Materiella tillgångar  12 381 11 863
Placeringar  8 730 11 595
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  52 384 41 069
   
RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 14. 6 284 5 479
Långfristiga fordringar 15. 81 88
Kortfristiga fordringar 16. 22 709 35 716
Finansiella värdepapper 17. 28 628 16 147
Kassa och banktillgodohavanden  14 558 51 739
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  72 261 109 169
   
AKTIVA TOTALT  124 645 150 238

PASSIVA   
   
EGET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 132 8 132
Anslutningsavgiftsfond  41 786 41 786
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  19 077 -9 671
Räkenskapsperiodens vinst  2 789 60 185
EGET KAPITAL TOTALT  73 289 101 937
   
MINORITETSANDEL  240 559
   
AVSÄTTNINGAR 20. 14 13
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Latent skatteskuld 21.  
Långfristigt främmande kapital 22. 25 775 25 018
Kortfristigt främmande kapital 23. 25 326 22 710
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  51 102 47 728
   
PASSIVA TOTALT  124 645 150 238
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(1000 €)  1.1–31.12.2017 1.1–31.12.2016

Affärsverksamhetens kassaflöde    
Räkenskapsperiodens vinst  2 789 60 185
Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst  2 344 -56 597
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	förändring	i	 
rörelsekapitalet  5 133 3 588
    
Förändring i rörelsekapitalet:   
Långfristiga fordringar ökning -/ minskning +  -8
Omsättningstillgångar ökning -/ minskning + -399 637
Kortfristiga fordringar ökning -/ minskning + 154 -6 408
Kortfristigt främmande kapital minskning -/ ökning + 3 483 3 035
Ändring i avsättningar minskning -/ ökning + 1 
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	finansiella	poster	 
och skatter  8 372 844
    
Erhållna dividender  2 191 2 135
Ränte-	och	övriga	finansiella	intäkter	 	 1	566	 1	778
Finansieringskostnader  -185 -2 014
Skatter  -1 596 -1 924
Affärsverksamhetens kassaflöde  10 348 818
   
Investeringarnas kassaflöde   
Köp av aktier  -30 531 -1 364
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -3 374 -4 135
Försäljning av aktier och kapitalåterbäring  20 539 112 587
 Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 321 392
Beviljade lån  -4 536 
Återbetalning av lånefordringar  37 
Investeringarnas kassaflöde  -17 544 107 479
   
Finansieringens kassaflöde   
Förändring av långfristiga lån  1 747 -1 259
Förändring av kortfristiga lån  -2 545 1 132
Förvärv av egna aktier  -18 495 -60 128
Försäljning av egna aktier  2 700 
Betalda dividender  -6 169 -7 092
Finansieringens kassaflöde  -22 761 -67 347
   
Förändring av likvida medel  -29 957 40 951
   
Likvida medel 1.1  67 885 26 935
Aktie- och depositionskontoöverföringar mellan  
balansräkningsgrupper  -5 258 
Likvida medel 31.12.*  43 186 67 885
Förändring av likvida medel  -29 957 40 951
    
* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.

finansieringsanalys resultaträkning
(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2017 1.1–31.12.2016

OMSÄTTNING 3. 1 269 2 817
   
Övriga rörelseintäkter 5. 2 105 75 473
   
Material och tjänster 6. -4 8
Personalkostnader 7. 2 658 3 106
Avskrivningar och nedskrivningar 8. 190 162
Övriga rörelsekostnader  2 710 10 406
   
RÖRELSEVINST  -2 180 64 608
   
Finansiella intäkter och kostnader 10. 5 541 1 203
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 3 362 65 811
   
Bokslutsdispositioner 11. 1 395 1 383
Inkomstskatter 12. -179 -2 560
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  4 578 64 634

ModerbolagetsKoncernens
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(1000 €) Bilaga 31.12.2017 31.12.2016

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  309 446
Materiella tillgångar  285 
Placeringar  84 082 63 371
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  84 676 63 817
   
RÖRLIGA AKTIVA   
Kortfristiga fordringar 16. 6 972 24 627
Finansiella värdepapper 17. 28 628 16 147
Kassa och banktillgodohavanden  1 840 41 048
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  37 440 81 822
   
AKTIVA TOTALT  122 116 145 639

PASSIVA   
   
EGET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 132 8 132
Anslutningsavgiftsfond  41 786 41 786
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  41 481 3 486
Räkenskapsperiodens vinst  4 578 64 634
EGET KAPITAL TOTALT  97 482 119 543
   
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 19. 2 
   
AVSÄTTNINGAR 20. 14 13
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt främmande kapital 22. 22 036 19 000
Kortfristigt främmande kapital 23. 2 582 7 082
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  24 618 26 082
   
PASSIVA TOTALT  122 116 145 639

balansräkning
(1000 €)  1.1–31.12.2017 1.1–31.12.2016

Affärsverksamhetens kassaflöde    
Räkenskapsperiodens vinst  4 578 64 634
Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst  -8 253 -69 132
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	förändring	i	 
rörelsekapitalet  -3 675 -4 498
    
Förändring i rörelsekapitalet   
Långfristiga fordringar ökning -/minskning +  3 090
Kortfristiga fordringar ökning -/minskning + 504 1 534
Kortfristigt främmande kapital minskning -/ökning + -2 682 -10 042
Ändring i avsättningar minskning -/ökning + 1 
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	finansiella	poster	 
och skatter  -5 853 -9 916
   
Erhållna dividender  4 085 3 212
Ränte-	och	övriga	finansiella	intäkter	 	 1	603	 1	762
Finansiella kostnader  -111 -1 893
Skatter  -824 -1 180
Affärsverksamhetens kassaflöde  -1 099 -8 015
   
Investeringarnas kassaflöde   
Köp av aktier  -30 974 -3 840
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -338 591
 Överlåtelseintäkter av materiella och immateriella tillgångar 46 14
Försäljning av aktier och kapitalåterbäring  29 566 109 659
 Överlåtelseförluster av materiella och immateriella tillgångar  -224
Beviljade lån  -7 180 
Återbetalning av lånefordringar  30 
Ändring i koncernkontofordringar  -279 
Investeringarnas kassaflöde  -9 129 106 201
    
Finansieringens kassaflöde    
Förändring av långfristiga lån  1 498 
Ändring i koncernkontoskulder  1 538 
Erhållna koncernbidrag  1 880 4 978
Betalda koncernbidrag  -500 -739
Förvärv av egna aktier  -18 495 -60 121
Betalda dividender  -7 857 -7 085
Finansieringens kassaflöde  -21 936 -62 967
    
Förändring av likvida medel   -32 165 35 219
 
Likvida medel 1.1.  57 195 21 976
Aktie- och depositionskontoöverföringar mellan  
balansräkningsgrupper  -5 437 
Likvida medel 31.12.*  30 468 57 195
Förändring av likvida medel  -32 165 35 219

 * Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.

finansieringsanalys
Moderbolagets Moderbolagets
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1. KONCERNBOKSLUTET 

Viria Abp, hemort Seinäjoki, utgör moderbolag för de bolag 
som hör till Viriakoncernen. Kopia av koncernbokslutet kan 
erhållas från Viria Abp:s kontor, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa 
eller	www.viria.fi.
  
1.1. Koncernbokslutets omfattning 
Med koncernbokslutet har sammanställts alla koncernbolag 
förutom följande bolag: För Kiinteistö Oy Pohjanplassis samt 
Fastighets Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31:s del har sär-
skilda konsolideringsberäkningar inte uppgjorts. En konsoli-
dering av dessa bolag skulle inte ha nämnvärd inverkan på 
koncernens resultat och egna kapital.

För intressebolagen Aureolis Oy:s och Varaani Works Oy:s 
del har koncernens andel av resultatet konsoliderats i resul-
taträkningen. Intressebolagen Länsilinkki Oy och Telescope 
Oy såldes i Elisaaffären 1.7.2016. Vemetra Holding Oy har 
ändrats från intressebolag till dotterbolag 21.2.2017.

Viria Link Ab:s resultaträkning har sammanförts för tiden 1.1–
30.4.2017, Viria LAN&WAN Ab:s för tiden 1.7–31.12.2017 
och Hasteman Förvaltnings Ab:s för tiden 1.5–31.12.2017.

Informationen om de bolag som såldes i Elisaaffären har 
sammanförts enligt följande: Anvia Telecom Ab, Anvia 
IT-tjänster Ab, Anvia Hosting Ab, Watson Nordic Ab och Anvia 
TV Oy har sammanförts vad gäller resultaträkningen för tiden 
1.1–30.6.2016.  
  
1.2. Principer för uppgörandet av koncernbokslutet
Koncernbokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringsför-
ordningen. Vid uppgörandet av koncernbokslutet har elimine-
rats bolagens interna intäkter, kostnader och vinstutdelning, 
likaså bolagens interna fordringar och skulder.

Elimineringen av internt aktieinnehav har skett enligt anskaff-
ningsutgiftsprincipen. Minoritetsandelarna har avskiljts från 
koncernens egna kapital och resultat samt redovisas som en 
egen post.

Inkomster som uppstått av prestationer och vilka kräver lång 
tillverkningstid har bokförts som intäkt i den takt som pre-
stationerna blivit färdiga.Till de prestationer som kräver lång 
tillverkningstid har hänförts projekt, vilkas tillverkningstid har 
uppskattats till minst ett år. Långtidsprojektens färdighets-
grad	 har	 definierats	 som	 projektets	 förverkligade	 utgifter	 i	
förhållande till projektets uppskattade totala utgifter.

2. VÄRDERINGSPRINCIPER  

2.1. Värdering av bestående aktiva 
De immateriella och materiella bestående aktiva i balansräk-
ningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift minskad 
med de ackumulerade avskrivningarna enligt plan.
  
Avskrivningstiderna enligt plan är: 
Utvecklingsutgifter 5 år
Immateriella rättigheter 3–5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 3–10 år
Byggnader och konstruktioner 15–25 år
Nätverk 5 år

Maskiner och inventarier 3–5 år
Affärsvärde 5 år
Koncernaffärsvärde 5–10 år
 
Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaff-
ningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde. 

2.2. Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats enligt rörlig anskaff-
ningsutgift till medelanskaffningspris eller ett lägre, sannolikt 
överlåtelsepris.
 
2.3. Poster i utländsk valuta
Resultaträkningsposter	 i	utländsk	valuta	har	ändrats	 till	fin-
ländsk valuta enligt medelkursen under räkenskapsperioden.
 
Balansposter	i	utländsk	valuta	har	ändrats	till	finländsk	valu-
ta enligt kursen vid bokslutsdagen.
 
2.4.	 Värdering	av	finansiella	värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaffningsutgift.
 
Uppskrivningar	och	nedvärderingar	av	placeringar	och	finan-
siella	värdepapper	redovisas	bland	finansiella	posterna.
 
2.5. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har huvudsak-
ligen upptagits som årliga utgifter under det år då de upp-
stått.	Produktutvecklingsutgifter,	som	inbringar	intäkter	flera	
år framåt, har aktiverats i balansräkningen och avskrivs un-
der 5 års tid. 
 
2.6. Pensioner
Pensionsskyddet för koncernens personal sköts av utomstå-
ende pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de 
kostnader som hör till perioden grundar sig på beräkningar 
som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. Pensionsutgif-
terna bokförs som kostnader under det år de uppstår.
 
2.7. Inkomstskatter och latent skatteskuld
Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt pre-
stationsprincipen. Den latenta skatteskuld som ingår i den 
ackumulerade avskrivningsdifferensen har i koncernbokslu-
tet bokförts bland främmande kapital och resten av avskriv-
ningsdifferensen bland eget kapital och minoritets-
andelen.
 
Den latenta skatteskulden eller -fordran har beräknats enligt 
de tillfälliga skillnaderna mellan beloppen i beskattningen 
och bokslutet genom att använda skattesatsen för komman-
de år sådan den fastställts på bokslutsdagen. I balansräk-
ningen ingår den latenta skatteskulden i sin helhet 
och den latenta skattefordran enligt den uppskattade sanno-
lika fordran. 
 
2.8. Jämförbarheten för uppgifter från föregående räken-
skapsperiod
I övriga rörelseintäkter presenteras koncernens försäljnings-
vinst på 51,4 miljoner euro från Elisaaffären 1.7.2016, vilken 
uppkommit då Anvia Telecom Ab:s, Anvia IT-tjänster Ab:s, 
Anvia Hosting Ab:s, Watson Nordic Ab:s och Anvia TV Oy:s 
aktier såldes till Elisa Abp. Övriga försäljningsvinster 17,3 
miljoner euro.

PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT 2017

Noter till bokslutet
PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV MODERBOLAGETS BOKSLUT 2017

1.2. Principer för uppgörandet av bokslutet
Koncernbokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringsför-
ordningen.
  
2. VÄRDERINGSPRINCIPER  

2.1. Värdering av bestående aktiva 
De immateriella och materiella bestående aktiva i balansräk-
ningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift minskad 
med de ackumulerade avskrivningarna enligt plan. 

Avskrivningstiderna enligt plan är:   
Immateriella rättigheter 5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 3–10 år
Byggnader och konstruktioner 15–25 år
Maskiner och inventarier 3–5 år
Affärsvärde 5 år
    
Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaff-
ningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde.

2.2. Poster i utländsk valuta
Resultaträkningsposter	 i	utländsk	valuta	har	ändrats	 till	fin-
ländsk valuta enligt medelkursen under räkenskapsperioden.
 
Balansposter	i	utländsk	valuta	har	ändrats	till	finländsk	valu-
ta enligt kursen vid bokslutsdagen.
 

2.3.	 Värdering	av	finansiella	värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaffningsut-
gift.

Uppskrivningar	och	nedvärderingar	av	placeringar	och	finan-
siella	värdepapper	redovisas	bland	finansiella	posterna.
 
2.4. Pensioner
Pensionsskyddet för moderbolagets personal sköts av utom-
stående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och 
de kostnader som hör till perioden grundar sig på beräkning-
ar som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. Pensionsut-
gifterna bokförs som kostnader under det år de uppstår.
 
2.5. Jämförbarheten för uppgifter från föregående 
räkenskapsperiod
I övriga rörelseintäkter presenteras moderbolagets försälj-
ningsvinst på 58,2 miljoner euro från Elisaaffären 1.7.2016, 
och i övriga rörelsekostnader en försäljningsförlust på -4,8 
miljoner euro, vilka har uppkommit då aktierna i Anvia Te-
lecom Ab, Anvia IT-tjänster Ab, Anvia Hosting Ab, Watson 
Nordic Ab och Anvia TV Oy såldes till Elisa Abp.
 
I övriga rörelseintäkter presenteras också försäljningsvinster 
från försäljning av aktier i DNA och Finda.
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   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2017 2016 2017 2016

3. OMSÄTTNING    
 Enligt bransch    
 Säkerhet 32 425   
 TV-tjänster 36 793   
 Nätverk 15 164   
     
  Telecom  30 269  
 Lösningar  39 904  
 Underhållning  39 422  
 Övriga 3 959 5 350 1 269 2 817
 Omsättning mellan segmenten -432 -5 988  
 Omsättning totalt 87 910 108 958 1 269 2 817
     
 Enligt marknadsområde    
 Hemlandet 52 922 76 729 1 269 2 817
 Övriga Europa 34 288 31 334  
 Nord-Amerika 436 666  
 Övriga 264 229  
 Omsättning totalt 87 910 108 958 1 269 2 817
     
 Enligt färdighetsgrad inkomstförda, men inte till kunderna  
 levererade, summor för långtidsprojektens del och som  
 intäktsförts under räkenskapsperioden och under tidigare  
 räkenskapsperioder 474 3 218  
     
 Den summa som inte bokförts som intäkt av  
 långtidsprojekten    
     
 Projekt som skall intäktsföras enligt färdighetsgrad 27 716  
     
4. TRANSAKTIONER MELLAN KONCERNBOLAGEN     
 Transaktioner mellan koncernbolagen grundar sig på  
 koncernens interna direktiv om överföringsprissättning,  
 där utgångspunkten är marknadsmässig prissättning.    
     
 Till koncernbolag sålda tjänster och produkter   331 1 894
 Av koncernbolag köpta tjänster, produkter och hyror  
 under räkenskapsperioden   160 600
 Ränteintäkter från koncernbolag   34 11
 Räntekostnader till koncernbolag    
 Dividendintäkter från koncernbolag   1 895 1 281
 Koncernbidrag från koncernbolag   1 397 1 880
 Koncernbidrag till koncernbolag    500
     
5. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER     
 Överlåtelsevinster av affärsverksamhet 1 807 69 170 2 012 75 369
 Bidrag 88  88 
 Serviceintäkter av koncernbolag    5
 Övriga 88 279 5 99
 Övriga rörelseintäkter totalt 1 983 69 448 2 105 75 473
     
6. MATERIAL OCH TJÄNSTER     
 Inköp under räkenskapsperioden 20 195 23 496 -4 -3
 Förändring av lager -134 -423  
   20 061 23 073 -4 -3
 Tjänster av utomstående 26 362 29 972  12
 Material och tjänster totalt 46 423 53 045 -4 8
     
7. PERSONALKOSTNADER     
 Löner och arvoden 19 424 27 727 2 316 2 677
 Pensionskostnader 3 441 5 028 304 348
 Övriga lönebikostnader 1 229 1 962 38 81
 Personalkostnader totalt 24 094 34 717 2 658 3 106

   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2017 2016 2017 2016

7. PERSONALKOSTNADER     
 Ledningens löner och arvoden     
 Verkställande direktörerna och förvaltningsorganen   461 619
 Verkställande direktörerna  900 1 175  
 Förvaltningsorganen 245 399  
  
 Koncernens och moderbolagets personal     
 under räkenskapsåret i medeltal 399 642 30 42
 av vilka tjänstemän 270 443 27 41
  arbetare 129 199 3 1
       
 Med beaktande av deltid uppgick personalen     
 under räkenskapsåret i medeltal 384 601 29 40
 av vilka tjänstemän 259 413 25 39
  arbetare 125 188 3 1
       
 Pensionsförbindelser för ledningen   
 Pensionsåldern för en del av de till koncernen hörande  
 bolagens verkställande direktörer är 55 år och för en del 62 år.    

8. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     
 Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 2 471 7 094 190 153
 Avskrivningar på koncernaffärsvärden och affärs-     
 värden på köp av affärsverksamhet 3 332 2 662  9
 Avskrivningar totalt 5 803 9 756 190 162
       
	 En	specifikation	på	avskrivningar	per	balanspost	ingår	 
 under punkten bestående aktiva    
 
9. REVISORNS ARVODEN     
 CGR-sammanslutningar     
  Revisionsarvoden 93 140 41 68
    Övriga lagstadgade uppdrag 2 3   
  Skatterådgivning 22 1 5 
    Övriga arvoden 106 56 96 56
 Revisionsarvoden totalt 223 199 142 124
       
10. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER     
 Dividendintäkter 1 693 2 135 4 085 3 212
	 Övriga	ränteintäkter	och	finansiella	intäkter	 	 	 	 	
   Från företag inom samma koncern   34 11
  Från övriga 1 783 666 1 721 639
	 Övriga	ränteintäkter	och	finansiella	intäkter	totalt	 1	783	 666	 1	755	 650
 Nedskrivningar av placeringar  -637  -1 841
	 Uppskrivningar	av	finansiella	värdepapper	 74	 1	112	 74	 1	112
	 Räntekostnader	och	övriga	finansiella	kostnader	 -501	 -2	067	 -372	 -1	929
 Finansiella intäkter och -kostnader totalt 3 049 1 208 5 541 1 203
      
11. BOKSLUTSDISPOSITIONER     
 Erhållna koncernbidrag   1 397 1 880
 Givna koncernbidrag    -500
 Differensen mellan avskrivningar enligt plan och     
 avskrivningar i beskattningen   -2 3
 Bokslutsdispositioner totalt   1 395 1 383
      
12. INKOMSTSKATTER     
 Inkomstskatter från tidigare räkenskapsperiod -29 49 12 49
 Inkomstskatter för räkenskapsperioden 1 253 3 225 167 2 511
 Förändring av latent skatteskuld  36   
 Inkomstskatter totalt 1 224 3 310 179 2 560
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(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA        
  Utvecklings- Immat. Affärsvärde Övriga Koncern- Totalt
KONCERNEN utgifter rättigheter  långfristiga affärsvärde    
Immateriella tillgångar    utgifter     
Anskaffningsutgift 1.1.2017 122 652 479 921 22 343 24 518
Kursdifferenser  -13 -2  -13 -27
Ökningar  116 927 549 16 158 17 751
Minskningar  -87   -185 -272
Överföringar mellan posterna  767  -767  
Anskaffningsutgift 31.12.2017 122 1 435 1 405 703 38 304 41 970
Ackum. avskr. och värdem.  
1.1.2017 37 272 1 027 566 5 739 7 641
Kursdifferenser  -11 1  -2 -11
Ändringar i koncernelimineringar  -86 -84   -170
Ackum. avskr. på minskningar     -49 -49
Överföringar mellan posterna  435  -435  
Avskrivningar under  
räkenskapsperioden 50 311 156 109 3 176 3 802
Ackum. avskr. 31.12.2017 87 921 1 101 240 8 864 11 213
Bokföringsvärde 31.12.2017 35 514 305 463 29 440 30 757
        
  Jordområden Anslutnings- Byggnader Nät Maskiner Övriga Förskotts- Totalt
KONCERNEN  utgifter och konst-  och materiella bet. och på- 
Materiella tillgångar   ruktioner  inventarier  tillgångar gående ansk. 
Anskaffningsutgift 1.1.2017 940 34 14 515  8 367 9 26 23 891
Kursdifferenser   -1 -3 -149   -153
Ökningar 828  119 134 1 865  51 2 997
Minskningar -41    -757  -76 -875
Anskaffningsutgift 31.12.2017 1 727 34 14 634 132 9 326 9  25 860
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2017   6 175  5 986 9  12 169
Kursdifferenser    -2 -119   -122
Ackum. avskr. på företagsansk.    105 -534   -429
Ackum. avskr. på minskningar     -40   -40
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   586 7 1 308   1 901
Ackum. avskr. 31.12.2017   6 761 109 6 600 9  13 479
Bokföringsvärde 31.12.2017 1 727 34 7 872 22 2 726   12 381
        
  Aktier Aktier Övriga Totalt
KONCERNEN Ägarintresse- Övriga fordringar     
Placeringar bolag       
Bokföringsvärde 1.1.2017 214 10 459 1 10 674
Intäkter från andelar i 
intressebolag 185   185
Ökningar 3 802 5 4 500 8 306
Övriga förändringar    
Minskningar  -10 435  -10 435
Bokföringsvärde 31.12.2017 4 200 29 4 501 8 730

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA
  Immat. Övriga Totalt
MODERBOLAGET rättigheter långfristiga
Immateriella tillgångar  utgifter 
Anskaffningsutgift 1.1.2017 258 404 662
Ökningar 16 30 47
Minskningar  -181 -181
Anskaffningsutgift 31.12.2017 274 253 527
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2017 25 191 215
Ackum. avskr. på minskningar  -129 -129
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 53 78 131
Ackum. avskr. 31.12.2017 78 140 218
Bokföringsvärde 31.12.2017 196 113 309  
    
  Jordområden Byggnader Totalt
MODERBOLAGET   och konst-   
Materiella tillgångar  ruktioner   
Anskaffningsutgift 1.1.2017 87  88
Ökningar  204 204
Anskaffningsutgift 31.12.2017 87 204 292
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2017    
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden  6 6
Ackum. avskr. 31.12.2017  6 6
Bokföringsvärde 31.12.2017 87 198 285

  Aktier Aktier Aktier Fordringar Fordringar Totalt
MODERBOLAGET Koncern- Ägarintresse- Övriga Koncern- Ägarintresse- 
Placeringar bolag bolag  bolag bolag  
Bokföringsvärde 1.1.2017 38 833 13 854 10 434 250  63 371
Ökningar 40 813 3 802  2 650 4 500 51 764
Minskningar -6 979 -13 640 -10 434   -31 053
Bokföringsvärde 31.12.2017 72 666 4 016  2 900 4 500 84 082

13. KONCERNENS OCH     Moder-
 MODERBOLAGETS   Koncernens bolagets 
 ÄGARANDELAR 31.12.2017  ägar- ägar-
Koncernbolag  intresse% intresse%
Viria LAN&WAN Oy, Esbo  100,00 100,00
Viria Securi Oy, Vasa  100,00 100,00
Tansec Ab, Kotka  100,00 100,00
Viria Fastigheter Ab, Vasa  100,00 100,00
AB Sappa, Göteborg, Sverige  100,00 100,00
Hasteman Förvaltnings AB, 
Vänersborg, Sverige  100,00 
Vemetra Holding Oy, Vasa  100,00 100,00
Hibox Systems Oy Ab, Åbo  80,00 80,00

   Koncernens Moderbo-
   ägar- lagets ägar-
Ägarintressebolag  intresse% intresse%
Aureolis Oy, Helsingfors  41,26 41,26
Varaani Works Oy, Tammerfors  30,90 30,90
Fast. Ab Jakobstads Bottenvik-
vägen 31, Jakobstad  25,62 25,62
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(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
AKTIVA 2017 2016 2017 2016

RÖRLIGA AKTIVA     
 
14. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
 Material, förnödenheter och varor 6 284 5 479  
 Omsättningstillgångar totalt 6 284 5 479  
      
15. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR     
 Övriga fordringar och latent skattefordran 81 88  
 Långfristiga fordringar totalt 81 88  
      
16. KORTFRISTIGA FORDRINGAR     
 Försäljningsfordringar 11 020 10 167 28 441
 Försäljningsfordringar av andra bolag inom koncernen   32 71
 Lånefordringar 3 3 279 
 Övriga fordringar 5 145 60 5 075 8
 Övriga fordringar av andra bolag inom koncernen   1 397 
 Resultatregleringar 6 541 25 486 157 22 227
 Resultatregleringar av andra bolag inom koncernen   4 1 881
 Kortfristiga fordringar totalt 22 709 35 716 6 972 24 627
      
 Specifikation	av	resultatregleringar:	 	 	 	
 Räntefordran 3  3 
 Skattefordran 390 314  
 Fordringar vid partiell intäktsföring  308    
 Periodiserade personalkostnader 172 289 69 119
 Övriga 5 669 24 883 86 22 108
 Resultatregleringar totalt 6 541 25 486 157 22 227
      
17. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER     
 Finansiella värdepappren består av aktier,  
 fondandelar samt masskuldebrevslån, vilka är föremål  
 för offentlig handel.    
      
 Återanskaffningspris 31.12. 64 434 17 075 64 434 17 075
 Bokföringsvärde 31.12. 28 628 16 147 28 628 16 147
 Differens 35 806 928 35 806 928

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PASSIVA 2017 2016 2017 2016

18. EGET KAPITAL     
 Aktiekapital 1.1 1 504 1 504 1 504 1 504
 Aktiekapital 31.12 1 504 1 504 1 504 1 504
      
 Reservfond 1.1 8 132 8 132 8 132 8 132
 Reservfond 31.12 8 132 8 132 8 132 8 132
      
 Anslutningsavgiftsfond 1.1 41 786 41 786 41 786 41 786
 Anslutningsavgiftsfond 31.12 41 786 41 786 41 786 41 786
      
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1 50 514 57 035 68 120 70 545
 Dividendutdelning -6 824 -6 841 -8 512 -7 351
 Förfallna dividender 369 413 369 413
 Förvärv av egna aktier -27 598 -60 127 -18 495 -60 121
 Försäljning av egna aktier 2 700   
 Kursdifferens -83 -82  
 Övriga förändringar i vinstmedel  -70  
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12 19 077 -9 671 41 481 3 486
      
 Räkenskapsperiodens vinst 2 789 60 185 4 578 64 634
      
 Eget kapital totalt 73 289 101 937 97 482 119 543
      
 UTRÄKNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL 31.12     
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   41 481 3 486
 Räkenskapsperiodens vinst   4 578 64 634
 Utdelningsbara medel totalt   46 059 68 120
      
FRÄMMANDE KAPITAL    
 
19. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER     
 Ackumulerade bokslutsdispositioner i bolaget består  
 av ackumulerade avskrivningsdifferenser    
      
20. AVSÄTTNINGAR     
 Avsättningar till pensioner 14 13 14 13
 Avsättningar totalt 14 13 14 13
      
21. LATENT SKATTESKULD     
 Från ackumulerade avskrivningar    
 Latent skatteskuld totalt    
      
22. LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL     
 Lån	av	finansieringsbolag	 25	775	 25	013	 20	498	 19	000
 Koncernkontoskulder till bolag inom samma koncern   1 538 
 Övriga långfristiga skulder, avbetalningsskulder  5  
 Långfristigt främmande kapital totalt 25 775 25 018 22 036 19 000
      
23. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL     
	 Lån	av	finansieringsbolag	 1	221	 1	528	 	
 Erhållna förskott 5 285 5 051 9 
 Leverantörsskulder 5 555 4 140 192 155
 Skulder till bolag inom samma koncern   19  
 Övriga skulder 2 931 1 842 1 509 90
 Övriga skulder till bolag inom samma koncern    2 618
 Resultatregleringar  10 334 10 149 854 3 719
 Resultatregleringar till bolag inom samma koncern    500
 Kortfristigt främmande kapital totalt 25 326 22 710 2 582 7 082
      
	 Specifikation	av	resultatregleringar:	 	 	 		 	
 Löner inkl. sociala kostnader 4 730 3 960 536 469
 Skatteskulder 839 953 166 811
 Övriga 4 764 5 236 152 2 439
 Totalt 10 334 10 149 854 3 719
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(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
   2017 2016 2017 2016

SÄKERHETER 

Skulder för vilkas säkerhet har getts företagsinteckning    
Lån	av	finansieringsbolag	 190	 	 	
Checkräkningslimit    
 Beviljad limit totalt 750   
 Använd    
Givna företagsinteckningar    
 Företagsinteckningar ställda som säkerhet 1 898 84  
 Företagsinteckningar i eget förvar 5 151 5 151 5 000 5 000
    
Skulder för vilkas säkerhet har getts kontopant    
Lån	av	finansieringsbolag	 5	000	 5	000	 5	000	 5	000
Givna kontopant 5 000 5 000 5 000 5 000
    
Skulder för vilkas säkerhet har getts aktier eller 
värdeandelskonton    
Lån	av	finansieringsbolag	 14	000	 14	000	 14	000	 14	000
Checkräkningslimit    
 Beviljad limit totalt 3 000 13 000 13 000 13 000
 Använd 1 498  2 618 2 618
   17 000 27 000 27 000 27 000
För säkerhet givna aktier / negative pledge 12 584 12 584 12 584 12 584
   12 584 12 584 12 584 12 584
    
Skulder, vilkas säkerhet är garantier    
Lån	av	finansieringsbolag	 8	000	 8	000	 	
Limit  900 900  
Övriga  250 250  
Värdet på garantisäkerheter 9 150 9 150  
    
    
Ansvarsförbindelser ställda för bolag inom samma koncern   9 150 9 150
    
Ansvarsförbindelser ställda för övriga    
    
Ansvarsförbindelser    
    
Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar    
Förfaller till betalning under följande 12 månader 3 010 1 237 57 47
Förfaller till betalning senare 3 066 1 527 42 11
Totalt  6 076 2 765 99 58
    
Övriga säkerheter och ansvar    
 Beviljad säkerhet totalt 1 259 1 284  
 Använd 516 838  
    
Återbetalningsansvar för fastighetsinvesteringars 
mervärdesskatt 319 482  
    
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt 35 543 30 904 26 834 26 792
    
Viria Fastigheter Ab är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts under åren 2008–2009 och 2014 för 
aktiverade investeringar i fastigheten Cirkelvägen 4, för aktiverade investeringar i fastigheterna Puskantie 16–18 och 
Torggatan 36 år 2013, för aktiverade investeringar i fastigheterna Museigatan 11, Yrittäjäntie och Puskantie 16–18 år 
2014 och för aktiverade investeringar i Museigatan 11 år 2016.

Viria Fastigheter Ab negative pledge till Danske Bank Abp.

ÖVRIGA NOTER

Till bolagsstämman i Viria Abp

REVISION AV BOKSLUTET

Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Viria Abp (FO-nummer 
0747682-9) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017. Bokslutet om-
fattar koncernens samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, 
finansieringsanalys	och	noter	till	bokslutet.
 Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av koncer-
nens och moderbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av 
deras verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gäl-
lande upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt 
ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland 
som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi 
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut-
talanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av 
bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med 
i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut 
samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen och verkställande di-
rektören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av moderbolagets och koncernens förmå-
ga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera moderbolaget eller 
koncernen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslu-
tet som helhet innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättel-
se som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan	finns.	Felaktigheter	kan	uppstå	på	grund	av	oegentligheter	eller	
fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i bokslutet.
 Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profes- 
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar	 och	 bedömer	 vi	 riskerna	 för	 väsentliga	 felaktigheter	 i	

bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenli-
ga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av moderbolagets eller kon-
cernens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och till-
hörande upplysningar.

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen,	 om	 huruvida	 det	 finns	 någon	 väsentlig	 osäker-
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om moderbolagets eller koncernens för-
måga	att	fortsätta	verksamheten.	Om	vi	drar	slutsatsen	att	det	finns	
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentli-
ga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera	uttalandet	om	bokslutet.	Våra	slutsatser	baseras	på	de	
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett mo-
derbolag eller en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet åter-
ger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den	finansiella	informationen	för	enheterna	eller	affärsaktiviteterna	
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslu-
tet. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncern-
revisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt uttalande.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning av-
seende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland betydande brister i den interna kontrollen som vi iden-
tifierat	under	revisionen.

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

Övrig information
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övriga infor-
mationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen. 
Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.
	 Vår	 skyldighet	 är	 att	 läsa	 den	 ovan	 specificerade	 övriga	 informa-
tionen i samband med revisionen av bokslutet och i samband med 
detta	göra	en	bedömning	av	om	det	finns	väsentliga	motstridigheter	
mellan den övriga informationen och bokslutet eller den uppfattning 
vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om 
verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande bestämmelser 
om upprättande av verksamhetsberättelse.
 Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och 
bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlig-
het med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberät-
telse.
 Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar 
slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i verksamhets-
berättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gäl-
lande detta.

Övriga uttalanden
Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens förslag till disposition 
av den vinst som balansräkningen utvisar beaktar bestämmelserna i 
aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för medlem-
marna i moderbolagets förvaltningsråd och styrelse samt verkställan-
de direktören för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Vasa den 22 februari 2018
KPMG OY AB
 
Esa Kailiala
CGR 
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Bokslutets och verksamhetsberättelsens 
datering och underskrift 

Vasa den 22 februari 2018 
  
Vesa Routamaa, ordförande Aaro Honkola  Jari Karjalainen 

Matti Kulmakorpi Esko Petäjä Pasi Tuominen 

Mika Vihervuori, verkställande direktör

Förvaltningsrådets yttrande
Förvaltningsrådet har tagit del av Viria Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, 
koncernbokslut och revisionsberättelse för år 2017 och tillstyrker fastställande
av bokslutet inklusive koncernbokslutet samt disposition av de utdelningsbara 
vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag.

Vasa den 12 mars 2018 
 
På förvaltningsrådets vägnar:
Martti Alakoski, ordförande
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