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Verkställande 
direktörens 

översikt Under innevarande år satsar vi starkt på att göra vår 
verksamhet tydligare,  på samverkan och system, så 
att vi i framtiden når den resultatnivå vi vill ha också 
operativt. På lång sikt vill vi fördubbla resultatet jämfört 
med nuläget. Ett omfattande utvecklingsprojekt är infö-
randet av IFRS-rapportering i framtiden. I och med det 
kan investerare enkelt jämföra vår verksamhet och vårt 
ekonomiska resultat med börnoterade företag, som inte 
behöver göra avskrivningar i goodwill för köpta företag. 
Eftersom vi gjort otaliga företagsköp utgör avskrivningar 
i goodwill en betydande post i Virias bokslut, år 2018 var 
de 5,7 M€.

Nu har vi de affärsverksamheter som vi behöver för att 
bygga ett starkt och framgångsrikt bolag. Under våren 
2018 utökade vi vår verksamhet till programvaruutveck-
ling då vi köpte digitaltjänsteföretaget Bitfactor. Tillsam-
mans med Aureolis dataanalytik bildar dessa den ena 
stöttepelaren i Virias affärsverksamhet, informationsaf-
färsverksamheten. Programvaruutveckling och analytik 
växer kraftigt och är lönsamma och en stora efterfrågan 
ser ut att fortsätta på grund av den digitaliseringsrevo-
lution som pågår. I början av detta år köpte vi en större 
andel i Aureolis Oy och bolaget blev Virias dotterbolag. 

Positivt har varit att Hibox Systems Ab som tar fram 
tv-programvara vuxit kraftigt och förbättrat resultatet.

Vår säkerhetsaffärsverksamhet fortsätter implementera 
sin strategi ”övergripande säkerhet”. För att vi ska kunna 
leverera lösningar för övergripande säkerhet till våra 
kunder som en helhet i enlighet med vårt löfte fusione-
rade vi Securi och LAN&WAN till ett enda bolag, Viria 
Security Ab. Det är lättare att administrera säkerheten 
centraliserat	än	via	flera	olika	system.	Därför	utvecklar	
Security	kundportalen,	med	vilken	flera	säkerhetssys-
tem kan administreras via en vy. Våra kunder kan under 
innevarande år börja använda den första versionen av 
systemet OneManage.

Vad är gemensamt för säkerhets- och informationsaf-
färsverksamheten?	Med	hjälp	av	analytik	och	artificiell	
intelligens kan vi bygga allt effektivare säkerhetslös-

ningar. Programvaruutveckling behövs för att knyta ihop 
olika tekniker till fungerande helheter. Å andra sidan ge-
nererar olika säkerhetssystem, som kameraövervakning, 
information som våra kunder kan nyttja för sin affärsut-
veckling med hjälp av analytik och programvaruutveck-
ling. Numera är låsning och övervakningskameror en 
del av industriellt internet. Genom vårt kunnande kan vi 
bygga upp omfattande helheter för industriellt internet 
utan att begränsa oss till enbart säkerhetsteknologi. 

Implementeringen av vår strategi har under de senas-
te	åren	inneburit	flera	företagsköp,	men	vi	har	också	
fokuserat och avstått. Under innevarande år avstod vi på 
ett lyckat sätt tv-operatören AB Sappa som inte längre 
är i vår strategi. Som investering genererade bolaget oss 
stora intäkter. I och med företagsaffären blev vår kapital-
situation ännu starkare och vi kan använda kapitalet för 
att utöka vår verksamhet i fortsättningen.

Den viktigaste faktorn för företagets framgång och för 
att generera den bästa kundupplevelsen är välmående, 
engagerad och kunnig personal. Virias personal visade 
sitt förtroende för bolagets framtid genom att inves-
tera sina egna pengar i ett aktiebelöningssystem förra 
hösten. Över hälften av koncernens personal köpte 
aktier. Utöver investeringsintäkter kan dessa anställda 
få tilläggsaktier tidigast år 2021 som belöning för sitt 
engagemang.  

Viria har blivit ett bolag som har stark nationell verksam-
het. I över hundra år har vi byggt verksamhetsförutsätt-
ningar för människor och näringsliv i Österbotten, Södra 
Österbotten och Mellersta Österbotten, nu bygger vi på 
ett ansvarsfullt sätt digitalisering och säkerhet i hela 
Finland. Mera om ansvarsfullhet på annan plats i denna 
årsberättelse.

Jag	vill	rikta	ett	stort	tack	för	det	gångna	fina	året	till	
våra kunder och ägare som haft förtroende för Viria 
samt personalen som visat stark betjäningsförmåga och 
engagemang. Tillsammans fortsätter vi utveckla Viria. 

 Mika Vihervuori
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År 2018 var för Viria 
det tredje året av kraftig 

omstrukturering. Sett till 
ändringstakten kan vi vara 

nöjda med resultaten i vår 
verksamhet. Vi nådde väldigt 

bra lönsamhet  huvudsakligen 
på grund av försäljningsvinster 

och i alla kärnverksamheter 
förbättrades den operativa 

lönsamheten. Koncernen växte 11 
procent organiskt och företagsaffärer 

gav tillväxten extra fart.
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* intressebolag, dotterbolag 
fr.o.m. den 2 januari 2019 

I vår verksamhet kombineras informationsledning, 
gedigen expertis inom digital affärsverksamhet samt 
inom informationssäkerhet och säkerhetsteknik med 
kundnära och nyskapande verksamhet.

Vi deltar starkt i uppbyggandet av en digitaliserad värld. 
För oss är det viktigt att göra det på ett tryggt och håll-
bart sätt. Vi hjälper våra kunder att bättre dra nytta av 
information och skapa individuella digitala tjänster och 
tjänstemodeller. Precis lika viktigt som nyskapande är 
att säkerställa kontinuitet i kundens affärsverksamhet. 

Det innebär att vi tillhandahåller övergripande säkerhet, 
dvs. heltäckande skyddsmetoder mot fysiska hot och 
cyberhot, samt håller hög kvalitet på våra tjänster som 
utgår från kundens behov. 

Vi vill vara nära kunden, och vårt nätverk av verksam-
hetsställen på 22 orter säkrar en god betjäningsförmåga 
nationellt	sett.	Våra	största	verksamhetsställen	finns	i	
huvudstadsregionen och Uleåborg. 

Våra verksamhetsprinciper  
Vi styrs av företagsamhet och respekt för andra. Vårt 
arbete präglas av kunnande och smidighet.

Föregångare inom övergripande 
säkerhet och digitalisering.  

Vi bygger kundorienterade integrerade lösningar av 
våra tjänster inom säkerhet, informationsledning och 
digitalisering. Vi tar till exempel in analytik i säkerhets-
lösningar, vilket ger säkerhet och och dessutom förde-
lar i kundens verksamhet. Med hjälp av tjänstedesign 
och programvaruutveckling tar vi fram allt bättre 
säkerhets- och IoT-lösningar. Alla våra tjänstesegment 
är i expansiv fas och lönsamma för sig.  

Vi gör resultat av information.
Information är den viktigaste tillgången i många fö-
retag. Konkurrensfördelar uppstår då en organisation 
tar väl vara på information. Vi producerar avancerade 
lösningar för förädling av information, analytik och 
informationsledning och bygger digitala tjänster som 
främjar kundens affärsverksamhet. Vi bekantar oss 
ingående med kundens affärsverksamhet och hittar 
tillsammans metoder att föra verksamheten framåt 
med hjälp av ny teknik.

För oss är säkerheten odelad.
Vi förnyar företagens säkerhet genom att producera 
övergripande säkerhet för våra kunder. I en värld av 
nätverk behövs lösningar inom både fysisk och digital 
säkerhet för att skydda information, människor och 
egendom. Viria utmärker sig på marknaden genom 
att sammanföra dessa till en helhet och därigenom 
underlätta och effektivera kundens säkerhetsadminis-
tration.

Vi siktar på kraftig tillväxt.
Viria har en stark postion i tillväxtbranscher. Vårt mål 
är fortfarande att växa både organiskt och genom fö-
retagsköp som stöder strategin. Vår starka balansräk-
ning möjliggör stark expansion också utrikes.

Vi ökar ägarvärdet genom att skapa 
förutsättningar för börsnotering.

Det centrala målet i strategin är att aktien ökar i värde 
och blir lättare att köpa och sälja. Vårt mål är att inom 
några år bygga upp Viria till ett bolag med sådana 
tillväxtutsikter och lönsamhet som ger förutsättningar 
för en eventuell börsnotering. 

Viria i korthet Strategi

Viria är en lösningsleverantör inom informations- och 
säkerhetsteknologi och bygger trygg digitalisering. 

Trygg digitalisering
Vi hjälper våra kunder att nå framgång genom att
• säkra kontinuitet i affärsverksamheten
• förädla och dra nytta av information
• skapa progressiva digitala tjäster

Vi har unika möjligheter att sammanföra dessa 
till en helhet som är mera än summan av delarna.
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SÄKERHETSVERKSAMHETEN:  

Viria Security Ab
• digital och fysisk säkerhet

Tansec Oy
• larmöverföringssystem

INFORMATIONS- 
VERKSAMHETEN: 

Bitfactor Oy
• digitala tjänster, tjänstedesign, 

analytik

Aureolis Oy*
• analytik, informationsledning 

Hibox Systems Ab
• iptv- och hotell-tv-programvara

ÖVRIGA BOLAG: 

Viria Abp (moderbolag)

Viria Fastigheter Ab

VIRIAS AFFÄRSVERKSAMHETER OCH BOLAG DEN 31 DECEMBER 2018
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Då digitaltjänsteföretaget Bitfactor köptes utökade 
Viria i början av året sin verksamhet till programva-
rubranschen. Detta var en naturlig expansionsriktning 
för Viria eftersom programvaruutveckling som bransch 
med stark tillväxt i sig är attraktiv och dessutom ger 
utmärkta möjligheter att ta fram lösningar som har  
synergieffekter i Virias affärsverksamheter. Ett exempel 
på gemensamt utvecklingsarbete är Virias säkerhets-
portal, där kunder i realtid ser sin säkerhetssituation och 
kan administrera den. 

Synergieffekter främjades under året också med interna 
arrangemang. Ett centralt fokusområde i Virias strategi 
är övergripande säkerhet, dvs. heltäckande säkerhet för 
information, människor och tillgångar, med både digitala 
och fysiska skyddsmetoder. I enlighet med detta fusi-
onerades inom Virias säkerhetsaffärsverksamhet Viria 
Securi och LAN&WAN till ett bolag i juni, Viria Security 
Ab. I och med fusionen blev Viria Security Finlands 
största bolag som levererar tjänster inom övergripande 
säkerhet. Till samma bolag fusionerades senare Ymon 
och Proteco-Turvatekniikka som Viria köpte i slutet av 
sommaren. 

Aureolis köpte också företag för att ge tillväxten en 
skjuts. I slutet av år 2017 skaffades Eximia Business 
Intelligence i samma bransch och i februari 2018 Peri-
geum. 

Eftersom tv-verksamheten inte längre är kärnverksam-
het i Virias strategi, sålde bolaget AB Sappas hela aktie-
stock till en investerargrupp i Sverige i oktober. Sappa, 
vars resultat varit bra, har genererat som försäljnings-
vinst och vinstutdelning till Viria-koncernen totalt cirka 
15 miljoner euro under sammanlagt tre och ett halvt år.

Koncernens dotterbolag har nått en bra marknads-
position i sina branscher. Vi verkar i branscher där 

förtroendet för tjänsteleverantören är det centrala för 
kundrelationen, och vi har lyckats med detta. Vi har 
långvariga kundrelationer med aktörer bland annat i 
finansbranschen,	vård-	och	omsorgsbranschen	samt	
handelsbranschen,	och	under	året	gav	flera	kunder	oss	
nytt förtroende genom att förlänga avtal.  

Den ekonomiska konjunkturuppgången och företagens 
aktivitet när det gäller att digitalisera funktioner har gett 
Virias affärsverksamhet medvind. Detta har en baksida: 
tillväxten har i viss mån hämmats av arbetskraftsbrist 
och tuff konkurrens om kunniga arbetstagare. Viria 
satsar därför på personalens välmående och motivation 
genom att utveckla ledarskapet och belöningssystemet. 
Det aktiebaserade belöningsprogrammet som infördes 
i början av hösten blev mycket populärt och personalen 
hade	gärna	tecknat	ännu	fler	aktier.	

EKONOMISKT RESULTAT
Koncernens omsättning växte under räkenskapsperio-
den med nästan en femtedel, till 104,9 miljoner euro. En 
del av tillväxten kommer från företagsköp, men Virias 
kärnverksamheter har vuxit också organiskt. Av dotter-
bolagen har enbart Viria Fastigheter Ab:s omsättning 
sjunkit till följd av minskade hyresintäkter.

Affärsverksamheternas lönsamhet har också utvecklats 
gynnsamt; kärnverksamheternas alla bolag har förbätt-
rat sitt driftsbidrag. 

Koncernens resultat präglades av betydande försälj-
ningsvinster från försäljningen av AB Sappas och DNA:s 
aktier. Rörelsevinsten före goodwillavskrivningar var 
18,7 miljoner euro och rörelsevinsten efter goodwillav-
skrivningar var 13,1 miljoner euro, dvs. 12,4 procent. 
Räkenskapsperiodens vinst var 32,1 miljoner euro Resul-
tatet per aktie var 6,02 euro. 

År 2018 var för Viria ett år av stark tillväxt och 
utveckling. Flera företagsköp gav tillväxt, och 

dessutom växte vår framgångsrika affärsverksamhet. 

År 2018

CENTRALA NYCKELTAL   1–12/2018
 
Omsättning, t€ 104 924
Förändring i omsättning, % 19,4
Driftsbidrag, t€ 21 218
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€  18 736
Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, % 17,8
Rörelsevinst, t€ 13 060
Räkenskapsperiodens resultat, t€ 32 072
 
Balansräkning, t€ 160 993
Soliditet, % 72,1
Resultat/aktie, euro * 6,02
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro * 22
Personalantal i genomsnitt 516
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Virias säkerhetsverksamhet bestod år 2018 av Viria Se-
curity Ab och Tansec Oy. I februari år 2019 inkluderades 
dessutom Spellpoint Oy. 

Viria Security är en av Finlands största leverantörer av 
övergripande företagssäkerhet och i sortimentet ingår 
både cybersäkerhetstjänster samt lösningar inom 
säkerhetsteknik och låsning. Bolaget producerar också 
lösningar för företagsnät. Tansec är specialiserad på 
meddelandeöverföringssystem, med vilka till exempel 
brand- och inbrottslarm överförs till rätt ställe direkt. 
Spellpoints specialområde är åtkomst- och identi-
tetskontroll, med vilken man ser till att behöriga har 
enkel åtkomst till system, men obehöriga ingen åtkomst. 

OPERATIV MILJÖ
Beroendet av digitala miljöer ökar, och därför ökar också 
cyberhoten. Företagens satsningar på informationssä-
kerhet har ökat generellt sett, men nivån på beredskapen 
varierar. Allt professionellare och metodisk internetkrimi-
nalitet utmanar både tekniken och företagens verksam-
hetssätt. Sakernas internet (IoT) och molntjänster blir 
allt vanligare, vilket medför nya behov för förutseende 
säkerhet. 

Då övergångstiden för Europeiska unionens datasekre-
tessförordning (GDPR) upphörde i slutet av maj 2018 
fäste företagen betydligt mera uppmärksamhet vid 
informationssäkerhet och datasekretess. Diskussionen 
kom att gälla framförallt informationsinsamling och 
informationsbehandling, men företagen fäster också allt 
mera uppmärksamhet vid tekniskt skydd av information. 

Ansvarsskyldigheten i datasekretessförordningen förut-
sätter att företag satsar på loggadministration. 

Den fysiska säkerhetstekniken digitaliseras också. Vi 
är på väg mot övergripande lösningar som är enkla att 
administrera, varvid integrerbara system stiger i fokus 
och adminstrationen sker via internet. 

Vad gäller både fysisk och digital säkerhet är övergång-
en från investeringar till tjänster en stark trend, där 
kunden betalar månadsavgift och leverantören ansvarar 
för underhållet. 

SÄKERHETEN ÄR EN HELHET
Viria ser säkerheten som odelad, där både säkerhets-
system och cybersäkerhet ingår. Då informationsnät 
och digitala tjänster fått en allt större roll i företag leder 
det till att säkerheten också är nätbaserad. Det betyder 
dock inte att låsning och övervakningssystem inte skulle 
behövas. Cyberattacker kan vara förknippade med ett 
fysiskt element, som intrång i lokaler. Å andra sidan 
kan oskyddade övervakningskameror vara en lucka 
till intrång i företagsnät, eller den kan styras att skapa 
bitcoins. Fysisk och digital säkerhet sammansvetsas 
alltså allt mera. 

För att vi ska kunna betjäna våra kunder ännu bättre i 
enlighet med konceptet övergripande säkerhet, fusi-
onerades Viria Securi och Viria LAN&WAN den 1 juni 
2018 till ett bolag, Viria Security Ab. Samtidigt infördes 
varumärket Viria. 

Vår syn på övergripande säkerhet har fått ett positivt 
mottagande bland kunderna. Speciellt i stora företag 
har fastighetssäkerheten och informationssäkerheten 
kopplats ihop och man har märkt att detta effektiverar 
verksamheten. Samtidigt upptäcker man lättare också 
skuggområden i säkerheten. 

Effektiviteten och reaktionssnabbheten ökas av till 
exempel en situationsbild av olika säkerhetssystem i 
realtid på egen dataskärm och fjärradministration av 
system. För detta ändamål har Viria Security utökat 
sin populära administrationsportal för informationssä-
kerhets- och nättjänster också med tjänster för fysisk 
säkerhet. I samarbete med systerbolaget Bitfactor har 
OneManage-portalens teknik och användarvänlighet 
samtidigt moderniserats.  

EKONOMISKT RESULTAT
Säkerhetsverksamheten hade ett starkt år 2018. Om-
sättningen ökade till 59,6 miljoner euro, och lönsam-
heten fortsatte förbättras. Särskilt nöjda är vi över att 
tjänsteförsäljningen ökat markant. 

Vi befäste vår position särskilt inom offentliga sektorn, 
vård- och omsorgsbranschen samt handelsbranschen. 
Betydande kundbranscher för oss är också byggande, 
fastigheter och energibranschen.  

Virias säkerhetsaffärsverksamhet utökades under året 
med två företagsköp. Ymon tillförde kunnande och 
människor för informationssäkerhetskonsultering samt 
övervakning och rapportering av informationsäkerhet 

och företagsnät. Proteco-Turvatekniikka som specialise-
rat sig på att levererera och underhålla säkerhetsteknis-
ka system stärker Virias verksamhet i Jyväskylä- 
regionen. Bådas affärsverksamhet integrerades i Viria 
Security Ab, Ymon Ab:s juridiska fusion genomfördes 
den 31 december 2018.

BÄTTRE TJÄNSTER GENOM ATT NYTTJA 
SÄKERHETSDATA  
På hösten år 2018 byggde vi ut verksamheten och betjä-
ningsförmågan i vår cybersäkerhetscnetral (CSOC) och 
utvecklingsarbetet fortsätter i år. Vår mål är att bygga 
upp en kvalitativ stödtjänst som dygnet runt övervakar 
informationssäkerheten och administrerar avvikelser, 
och	använder	enorma	datamängder,	logguppgifter,	artifi-
ciell intelligens och maskininlärning då informationssä-
kerhetsavvikelser ska upptäckas och analyseras – som 
tillägg till  våra experters gedigna expertis. 

Säkerhetsteknik skyddar inte enbart utan den kan också 
vara en viktig informationskälla. Vi hjälper våra kunder 
att i affärsverksamheten dra nytta av information från 
säkerhetssystem och olika sensorer. På sjukhus till 
exempel används i första hand system som är framtag-
na för personsäkerhet och information som insamlats 
i dessa för övrig användning, såsom lokalisering av ap-
parater eller förbättrande av kundupplevelsen. Tillsam-
mans med Aureolis utvecklar vi till exempel nyttjande av 
bild från övervakningskamera genom analytik. 

Övergripande säkerhet

För att skydda människor, information och tillgångar 
behövs både fysiska och digitala skyddsmetoder. 

Därför är tanken om övergripande säkerhet grunden 
för Virias säkerhetsverksamhet. 

Säkerhetsverksamheten  
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I Virias affärsområde information ingår Bitfactor Oy, Hi-
box Systems Ab och Aureolis Oy som år 2018 var Virias 
intressebolag och blev dotterbolag i början av år 2019. 
Bitfactor producerar för sina kunder lösningar inom 
digital affärsverksamhet, vilket omfattar programvaruut-
veckling, tjänstedesign, planering av användargränssnitt 
och analytik. Aureolis är ett expertbolag inom förädling 
av affärsverksamhetsinformation (Business Intelligence, 
BI) vars tjänsteutbud omfattar allt från informationslag-
ring till rapporting och analytik samt informationsled-
ning.  Hibox tar fram iptv- och hotell-tv-programvara och 
levererar totallösningar som omfattar dessa. 

OPERATIV MILJÖ
Företagens och offentliga sektorns iver att förbättra 
och effektivera sin serviceförmåga genom digitalisering 
har varit en fruktbar plattform för tillväxt i programva-
rubranschen och informationsförädling. Datastyrning, 
artificiell	intelligens	och	sakernas	internet	dvs.	IoT	är	
redan vardag i många företag eller är på väg att börja 
nyttjas. Det är fråga om en stor samhällsföränding som 
kommer att fortgå, eventuellt med accelererad fart. 

Utbildningen för branschen har inte hållit samma 
takt som efterfrågan vilket lett till tuff konkurrens om 
kunniga arbetstagare. Kunskapsutmaningarna ökar 
till följd av snabb teknologiutveckling samt kravet på 
förmåga att förstå kundens affärsverksamhet vilket är 
centralt för digitala tjänstemodeller. Aureolis har svarat 
på utmaningen genom att arrangera en egen utbildning, 
BI-akademin, via vilken företaget under förra året kunde 
nyanställa 17 personer. BI-akademin ger kompletterings-
utbildning	också	för	befintlig	personal	samt	kunder.	

KUNDFÖRSTÅELSE UTGÅNGSPUNKTEN
Grundprincipen i Virias informationsaffärsverksamhet 
är kundorientering. Våra kundrelationer grundas på 
långsiktigt samarbete och förtroende samt goda insikter 
om kraven i våra kunders affärsverksamhet. Merparten 
av våra kunder är stora och medelstora företag i olika 
branscher, och vi har gedigen specialkompetens särskilt 
för	finansbranschen.	

Vi är teknikoberoende, vilket gör att vi alltid kan välja de 
bästa metoderna och verktygen för våra kunder. Vårt 
eget utvecklingsarbete präglas av en smidig produk-
tionsprocess och mycket tätt samarbete med kunden.  

EKONOMISK UTVECKLING
Informationsverksamheten hade en omsättning på 19,1 
miljoner euro. Siffran omfattar inte Aureolis omsättning, 
eftersom bolaget under räkenskapsperioden var ett 
intressebolag. Bitfactor är inräknad från mars 2018. 

Då omsättningen i bolagen inom informationsverksam-
heten jämförs med året innan kan vi konstatera att alla 
haft	en	tillväxt	på	flera	tiotals	procent	under	år	2018.	
Trots stark tillväxt har bolagets lönsamhet hållits på en 
bra nivå. 

AUREOLIS 
Aureolis tillväxt har accelererats av företagsköp och 
nu är bolaget ett av de största BI-företagen i Finland. 
Eximia Business Intelligence köptes i slutet av år 2017 
och fusionerades med Aureolis i maj och Perigeum som 
köptes i februari 2018 fusionerades i januari 2019. Utö-
ver volym medförde företagsköpen bredare teknikkun-
nande samt nya kundsegment till Aureolis. I och med 
Eximia ökade tjänsterna som produceras för offentlig 
sektor betydligt. 

Vad gäller nyttjande av affärsverksamhetsinformation 
är särskilt analytik och informationsledning växande om-
råden, dvs. i stället för enbart rapportering nyttjas data 
allt mera som grund för prognosmodeller och slutsatser 
som stöder affärsverksamheten. Nya dimensioner i 
analytiken nås genom att egen data sammanförs med 
öppen data som erhållits från något annat ställe, som 
väderprognoser, befolknings- och företagsinformation. 
Intressanta exempel på analytik som utförts med hjälp 
av	data	i	olika	källor	är	till	exempel	prognoser	om	trafik-
toppar	för	Trafikverket	och	en	karttjänst	som	presen-
terar befolkningens socioekonomiska fördelning som 
grund för kommunernas infrastrukturutveckling. 

I samarbete med Viria Security har Aureolis genomfört 
analytik som gäller användningsgraden av offentliga 
lokaler, där kameror och datorseende som egentligen 
skaffats för övervakning nyttjas. Bolagen tar också fram 
analytiklösningar som grundas på sensorteknik. 

BITFACTOR 
Bitfactor köptes till Viria-koncernen i mars 2018. Bolaget 
som grundats år 2013 har vuxit mycket snabbt och 
fått ett bra fotfäste som utvecklare av digitala tjänster. 
Bitfactor började som programutvecklare som har under 
de senaste åren utvidgat sin verksamhet till analytik och 
design-affärsverksamhet, som omfattar tjänstedesign 
samt planering av användarupplevelse och visuellt utse-
ende. Så har bolaget stärkt sin marknadsposition som 
en bred tjänsteleverantör som visat förmåga att handha 
kundernas digitaliseringsprojekt som totalleverans från 
idé till produktion.  

Ett utmärkt exempel på omfattande projekt som drar 
nytta av kompetens för design-, analytik- och teknikkun-
nande är Bitfactors tjänstehelhet Linjalla som skapats 
för	bussbolaget	Savonlinja.	Appen	Linjalla	fick	i	tävling-
en Grand One 2018 som ordnas för digitala tjänster och 
digitala medier hedersomnämnande för bästa mobil-
tjänsten och bästa UX-design.

Bitfactor	vill	vara	flexibel	med	kapacitet	och	resurser	att	
utföra mycket omfattande lösningar för stora kunder, 
men också skapa tjänster för små företag, såsom appen 
Paulus för uppföljning av hästars hälsotillstånd.   

En ny form av tjänster är strategikonsultering, där 
Bitfactor hjälpt sina kundföretag att hitta de bästa 
metoderna att nyttja digitaliseringen i sin affärsverksam-
het. De första lovande stegen har tagits och i framtiden 
väntar vi oss att strategikonsulteringen växer betydligt.  

HIBOX 
Året 2018 var ett mycket positivt år för Hibox, bolagets 
omsättning ökade över 20 procent och lönsamheten 
steg till utmärkt nivå. 

Monteringen av hotell-tv-system inom ramavtalet med 
Sokoshotellen inleddes och under året har systemet 
monterats i 20 Sokoshotell. En stor nordisk teleoperatör 
kommer att använda Hibox system i en ny tv-tjänst, avta-
let tecknades under året. 

Utöver tv-tjänster för hotell och operatörer används 
Hibox programvaruplattform också på sjukhus och pas-
sagerarfartyg. Totalt har systemet installerats i 30 000 
hotell- eller patientrum eller hyttar. 

Information är en enorm tillgång för företag, när den 
kan analyseras, förädlas och framförallt nyttjas i 

affärsverksamheten. Vi gör resultat av information.

Informationsverksamheten
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Resultat från ansvarsfullhetsarbete 
2018

TRYGG DIGITALISERING
Kärnan i Virias verksamhet är att bygga ett tryggt 
informationssamhälle. Vi skyddar varje dag hundratals 
människor i våra kundföretag och inom offentlig sektor, 
och dessutom information och övriga tillgångar mot 
fysiska och digitala hot. Vår verksamhet har ännu mera 
omfattande indirekta effekter. Vi stöder till exempel 
skyddande av infrastruktur som är central för samhället 
mot cyberattacker. 

Sedan början av år 2019 krävs för montering och 
underhåll av låsnings- och säkerhetssystem ett nä-
ringstillstånd för säkerhetsbranschen som utfärdas av 
Polisstyrelsen. Viria Security har innehaft det redan från 
den 13 juli 2017 och det täcker väktarverksamhet och 
säkerhetsskyddsuppgifter. Dessutom har Försvarsmak-
ten beviljat bolagen den 16 augusti 2018 ett intyg över 
säkerhetsutredning av företag, för vilken Försvarsmak-
ten auditerar grundligt bland annat verksamehetsmodel-
ler för informationssäkerhet, ansvarspersoner, lokaliteter 
och processer.  Ett intyg över säkerhetsutredning av 
företaget förutsätts ofta i nationella och internationella 
upphandlingar inom offentlig sektor som bevis på att 
företaget klarar av att hantera sekretessbelagt informa-
tionsmaterial.

År 2018 har vi satsat särskilt på att våra kunder ser en 
aktuell helhetsbild av sina säkerhetssituation. Vi utveck-
lar administrationsportalen som våra kunder använder 
och	vägleder	våra	kunder	i	identifiering	av	säkerhetshot	
och säkerhetsluckor. Vi har infört på marknaden nya 
tjänster för förutseende informationssäkerhet och snab-
ba observationer och utvecklat övervakningstjänsterna 
för cybersäkerhet. 

Säkerhet, hållbarhet och datasekretess har en central 
roll också i utvecklingen och informationsförädlingen 
som gäller digitala tjänster. För oss är det viktigt att 
skapa tjänster som genuint gör vardagen smidigare, och 
där man inte prutar på användarupplevelsen på grund av 
säkerheten	eller	tvärtom.	Bitfactor	fick	också	nationellt	
erkännande för sin planering av användarupplevelsen, 
då	appen	Linjalla	som	planerats	för	Savonlinja	fick	i	täv-
lingen Grand One 2018 för digitala tjänster och medier 
hedersomnämnanden för bästa mobiltjänsten och bästa 
UX-design.

Informationsledning öppnar nya möjligheter för företag 
och sammanslutningar: om data nyttjas på ett sätt som 
effektiverar verksamheten, förbättras resultaten och 
konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter uppstår. 
Det är inte frågan om bara teknik, utan förändringen 
mot informationsledning utgår från organisationens 
processer, verksamhetssätt och kultur. Vi stöder kunden 
i detta. 

SJYST VÄLFÄRD
Vi verkar i branscher där förtroende är i nyckelposition. 
Vi är sjysta och handlar utifrån våra intressegruppers 
bästa.

Vår växande och lönsamma verksamhet skapar jobb 
och	inkomstflöde	runt	om	i	landet.	Vi	verkar	på	22	orter,	
och från dessa producerar vi goda tjänster för hela 
Finland. Viria betalade löner och arvoden 30,0 miljoner 
euro på räkenskapsperioden 2018. Dessutom skapar vi 
ekonomisk välfärd också indirekt via de underleveran-
törsföretag som vi använder. 

Vi	sätter	värde	på	den	finländska	välfärdsmodellen	och	
vi är beredda att bidra till den genom skatter. År 2018 
betalade Viria inkomstskatter 4,7 miljoner euro. 

I väsentlighetskartläggningen deltog affärsledningen 
och experter som företrädde olika kompetensområden. 
Vi granskade väsentligheten både genom de värdera 
följderna i Viria och intressegruppernas förväntningar. 
Intressegruppernas förväntningar speglades via respons 
och frågor som Viria erhållit och det vi på annat sätt vet. 
Koncernen ledningsgrupp godkände väsentlighetskart-
läggningens resultat i februari 2019. 

VI UPPDATERADE VÅRA ETISKA RIKTLINJER
Vår verksamhet styrs av tydliga principer som gäller 
kvaliteten på våra produkter och tjänster, människors 

välfärd, miljöpåverkan samt etiska frågor. Vi uppda-
terade riktlinjerna år 2018 och utdelade dem till hela 
personalen. Våra etiska riktlinjer är också tillgängliga på 
vår webbplats. Syftet med våra verksamhetsprinciper är 
att säkra att alla i Virias tjänst agerar på ett ansvarsfullt 
och respektfullt sätt, och därför tas riktlinjerna regel-
bundet upp vid infomöten för personalen. Vi förutsätter 
också att koncernens samarbetspartner följer motsva-
rande etiskt hållbara principer. Vi beaktar detta i valet av 
samarbetspartner. 

GRUNDEN FÖR VÅRT ARBETE 

Ansvarsfulla Viria
TRYGGARE SAMHÄLLE, BÄTTRE VARDAG

TRYGG DIGITALISERING MÅNGFORMIG OCH 
FRAMÅTSKRIDANDESJYST VÄLFÄRD

• Vi skapar säkerhet för information, 
egendom och människor

• Vi skapar framgång med 
hjälp av digitala tjänster och 
affärsverksamhetsinformation 

• Våra lösningar är redo för framtidens 
utmaningar inom affärsverksamhet 
och informationssäkerhet

• Vi är ett sjyst företag
• Vi växer lönsamt och vår 

soliditet är god
• Vi skapar välfärd runt om i 

Finland och betalar skatt här 

• Vår personal är mångformig 
och företagsam

• Vi vill erbjuda likvärdiga 
möjligheter till utveckling 

• Arbetssäkerheten alltid främst

• Vi behandlar data på ett 
ansvarsfullt sätt och respekteterar 
integriteten

• Vi beaktar 
ansvarsfullhetsperspektivet i 
anskaffningar och leveranskedjor

• Vi satsar på effektiv livslängd 
för vår maskinpark

• Vi förebygger avfallsbildning 
och återvinner avfall

• Vårt kvalitets- och miljöarbete 
är	certifierat

Företagsansvar

Sammanfattningen nedan är vår gemensamma syn i 
koncernen på företagsansvar. Affärsverksamheterna 
har dessutom egna teman och fokusområden. Tema-

helheten är grunden för Virias utveckling av ledning av 
företagsansvar, uppföljning och rapportering.

Grunden för vårt arbete är ansvarsfull databehandling, kontroll 
över leveranskedjan samt miljö- och kvalitetsarbete. 

Vi gjorde en kartläggning över vad som är väsentligt i Viria-koncernens 
företagsansvar. Våra tre centrala teman inom ansvarsfullhet är

1 2 3Trygg 
digitalisering

Sjyst 
välfärd

Mångformig och 
framåtskridande
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MÅNGFORMIG OCH FRAMÅTSKRIDANDE
Viria-koncernen sysselsätter nästan 700 personer på 
22 orter (år 2018 i anställningsförhållande i genomsnitt 
533 st., Aureolis och Spellpoint höjde antalet i början 
på 2019). Grunden i vårt arbetskollektiv är respekt för 
andra. Koncernen har byggts upp genom företagsköp 
och vår personalstyrka är mångformig. Företagarandan 
är stark hos Viriaanställda och vi vill ta vara på det. 

Vi mäter personalnöjdheten varje år med en omfat-
tande enkät och till följd av enkäten upptas åtgärder i 
enheternas och chefernas verksamhetsplaner och mål. 
I enkäten år 2018 var totalnöjdheten på bra nivå, i snitt 
77 (på skalan 0–100). I en del bolag var nöjdheten på 
toppnivå, vilket är resultatet av konsekvent arbete för 
människornas välmående och en fungerande företags-
kultur. De viktigaste faktorerna för nöjdhet i arbete är 
enligt våra anställda intressanta arbetsuppgifter, stark 
sammanhållning på arbetsplatsen samt rättvis lönesätt-
ning. Vi tror att endast välmående anställda genererar 
utmärkta kundupplevelser. Därför utvecklar vi ständigt 

förutsättningarna för arbetet och chefsarbetet samt 
möjligheterna att påverka sitt arbete. 

Kunnande är vår viktigaste resurs, så utveckling av per-
sonalens kunnande är i viktig roll. Metoder för detta är 
lärande i arbete, intern och extern utbildning bland annat  
utbildningsprogram	för	uppdragsgivares	certifikat.	Viria	
uppmanar också till egeninitierad utbildning och deltar i 
kostnader för detta. Aureolis har grundat en BI-akademi 
för att utbilda anställda och kunder. År 2018 deltog 160 
personer i BI-akademins utbildningstillställningar. Av 
dessa var 17 anställda som Aureolis anställt via utbild-
ningsprogrammet. 

Vi vill att Viria är en likvärdig arbetsplats för alla. För att 
motverka diskriminering och trygga jämbördig behand-
ling har Vira en jämlikhets- och likvärdighetsplan som 
uppdateras i början av år 2018. I och med den allmänna 
MeToo-diskussionen påmindes personalen om att vi tar 
itu med mobbning och trakasserier, och anvisningarna 
för detta reviderades.

Viria ägs av människor, företag och offentliga organ i 
Finland. Av 30 000 ägare är 95 procent privatpersoner 
och dessa äger 64 procent av alla aktier. För räkenskaps-
perioden 2017 betalade Viria med dotterbolag utdelning 
totalt 7,0 miljoner euro och förslaget angående vinstut-
delning för år 2018 motsvarar totalt 9,7 miljoner euro. 

I Virias branscher är kunnande och ständig kompe-
tensutveckling en förutsättning för framgång. Kvalitativ 
utbildning och jämbördig tillgång på utbildning ligger 
nära	vårt	hjärta	och	därför	har	vi	under	flera	år	donerat	
ansenliga summor till utbildning. År 2018 donerade vi to-
talt 100 000 euro till yrkeshögskolorna i Vasa, Seinäjoki, 

Karleby och Jyväskylä samt yrkeshögskolan Novia. Vi 
har	intensifierat	vårt	samarbete	med	yrkeshögskolorna	
också vad gäller utbildningens innehåll, eftersom vi 
anser att både affärslivet och läroinrättningarna vinner 
på samarbete.

ANSVARSFULL DATABEHANDLING SAMT 
KVALITET OCH MILJÖ
Information är den viktigaste tillgången för många av 
våra kunder, och kunden överlåter den till oss för att vi 
ska behandla eller skydda den. Vi förvaltar det förtroen-
de som vi fått då vi behandlar information och vi gör det 
bara på det sätt som lagar och förordningar tillåter. 

I och med EU:s dataskyddsförordning vi har vi format 
våra processer för behandling av personuppgifter och 
vår dokumentation i enlighet med förordnignen och 
utbildat vår personal i att följa de nya anvisningarna. 

Vårt	kvalitets-	och	miljöarbete	är	certifierat.	Viria	Secu-
rity	Ab	och	Aureolis	Oy	har	ett	ISO	9001:2015-certifierat	
kvalitetssystem och Viria Security Ab har dessutom ett 
ISO	14001:2015-certifierat	miljökvalitetsystem.		

Vi förenhetligade Viria-koncernens mätare i slutet av år 
2018. Förutom sjukfrånvaro följer vi olycksfall och olika 

meddelanden som gäller kvalitet, säkerhet och miljö. Vi 
följer upp kundnöjdheten både på bolags- och enhets-
nivå. 

För	Viria	Security	AB	kommer	vi	att	ansöka	om	certifi-
katet ISO 27001 för informationssäkerhetsledning, vars 
certifiering	inleds	i	slutet	på	mars	2019.	

Målet med Virias miljöarbete är ett genom ständiga 
förbättringar förebygga resursslöseri samt minska 
energianvändningen. Vad gäller utrustning och inven-
tarier betonar vi utöver säkerhet också hållbarhet och 
effektivitet i enlighet med livslängdstanken. Vi följer 
upp utsläppsnivåerna i våra fordon varje månad. Hösten 
2018 satte vi som mål att effektivera avfallsåtervinning-
en och detta arbete fortsätter år 2019. 

Vi beaktar ansvarsfullhet i hela leveranskedjan samt i 
anskaffningar. Vi förutsätter att våra partner förbinder 
sig till våra principer. 

Varje Viriaanställd har rätt att gå hem frisk. Vad gäller ar-
betarsäkerhet har vi satt målet noll olycksfall. Tillräcklig 
säkerhetsutbildning är en väsentlig del av introduktionen 
för nya anställda. Vi satsar också starkt på välmående i 
arbete.	Viria	Security	har	ett	OHSAS	18001:2007-cerifie-
rat arbetshälso- och arbetsskyddssystem.  

Ett aktiebaserat belöningsprogram för personalen som 
inleddes hösten 2018 blev mycket populärt. Över hälften 

av personalen, 266 personer, deltog i programmet 
genom att köpa Virias aktier, och hade gärna tecknat 
ännu	fler	aktier.	Efter	en	intjänandeperiod	på	drygt	två	
år får de som deltagit i programmet och fortfarande är 
i Virias tjänst som belöning kostnadsfritt tilläggsaktier 
till ett antal som är en fjärdedel av det aktieantal som nu 
anskaffades. 

Huvudstadsregionen, 233
Uleåborg, 182
Åbo, 40
Karleby , 32
Vasa, 31
Seinäjoki, 30
Andra, 116

STÖRSTA VERKSAMHETSSTÄLLENA 
2018 (NOE)

GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA 
PER BOLAG 2018 (FTE)  

Viria Security, 268
Ymon, 12
Tansec, 7
Bitfactor, 150
Aureolis, 131
Hibox Systems, 24
Viria Abp, 17

LÖNER OCH ARVODEN (1000 €) 30 041

UTDELNING (1000 €)  7 026

INKOMSTSKATTER (1000 €) 4 665
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STYRELSEN 2019

Kai Dahl
Styrelsens ordförande
f. 1957
Affärsledningskonsult, 
KDaCn, styrelseproffs
I styrelsen sedan år 2019

Jussi Hattula
f. 1968
Direktör, Finlands 
Industriinvestering Ab (Tesi)
I styrelsen sedan år 2018

Samu Konttinen
f. 1973
Verkställande direktör,  
F-Secure Abp
I styrelsen sedan år 2019

Timo Kotilainen
f. 1959
Delägare, KASIN Consulting Oy, 
styrelseproffs
I styrelsen sedan år 2019

Elina Piispanen
f. 1963
Transformationsdirektör, 
Sanoma Media Finland, 
styrelseproffs
I styrelsen sedan år 2019

Mika Vihervuori
Koncerndirektör
Diplomingenjör
I koncernens tjänst sedan år 2013

LEDNINGSGRUPPEN

Marko Järvinen
Viria Security Ab:s verkställande 
direktör
Diplomingenjör, eMBA
I koncernens tjänst sedan år 2014

Pertti Pikkarainen
Affärsdirektör för digital säkerhet i 
Viria Security
Ingenjör
I koncernens tjänst sedan år 2017 
(LAN&WAN sedan år 1993)

Antti Pelkonen
Bitfactor Oy:s verkställande 
direktör
Diplomingenjör, eMBA
I koncernens tjänst sedan år 2018 
(Bitfactor sedan år 2013)

Katja Ahola
Aureolis Oy:s verkställande 
direktör
Filosofie	magister
I koncernens tjänst sedan år 
2017 (Aureolis sedan år 2001)

Pirjo Suhonen
Ekonomidirektör
Ekonomie magister
I koncernens tjänst sedan år 2018

Tiina Nieminen
Kommunikationsdirektör
Filosofie	magister
I koncernens tjänst sedan år 1998

Kimmo Heikkilä
Säljdirektör
Ekonomie magister
I koncernens tjänst sedan år 2018
(Bitfactor sedan år 2013)

Förvaltning
 Mandatperioden upphör
Martti Alakoski, Kurikka 2021
Carita Ehnström, Vasa 2019
Pekka Haapanen, Vasa 2020
Pasi Haarala, Vasa 2021
Asko Istolahti, Seinäjoki 2020
Juha Koivisto, Laihela 2021
Susanna Koski, Vasa 2019
Jorma Kuoppamäki, Seinäjoki 2019
Kuisma Laukkola, Seinäjoki 2019
Juha Luukko, Kurikka 2019
Björn Pundars, Vasa 2020
Raimo Ristilä, Seinäjoki 2021
Yngve Snickars, Korsholm 2020
Matti Uusi-Kakkuri, Kurikka 2021
Piia Uusi-Kakkuri, Vasa 2020
Ossi Viljanen, Seinäjoki 2019
Christian Wetterstrand, Esbo 2021

Personalens representanter:
Miia Manner
Olli Korpierkki

FÖRVALTNINGSRÅDET

Som förvaltningsrådets ordförande fungerade 
Martti Alakoski och som vice ordförande 
Christian Wetterstrand. 

Katriina Valli
f. 1970
Verkställande direktör, AI4Value
I styrelsen sedan år 2019
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OPERATIV MILJÖ
Digitaliseringsutvecklingen går kraftigt 
framåt vilket är ett viktigt stöd för tillväxten i 
Virias affärsverksamheter i och med att nya 
behov uppstår inom programvaruutveck-
ling, analytik samt cybersäkerhetstjänster. 
Samtidigt har detta lett till arbetskraftsbrist 
inom programvaru- och informationssäker-
hetsbranschen och tuff konkurrens mellan 
företagen både om kunder och kunnig ar-
betskraft. Ett tillräckligt antal yrkeskunniga 
anställda är en utmaning också för tillväx-
ten inom affärsverksamheten fysisk säker-
het. 

Finland har under det gångna året haft en 
gynnsam konjunktursituation för företags-
verksamhet. Tillväxttakten förutspås dock 
mattas av och under år 2019 är den enligt 
prognoser betydligt svagare än året innan. 
Mest påverkar konjunkturen byggbran-
schen vilket påverkar Virias affärsverksam-
het fysisk säkerhet. Å ena sidan har den 

relativa andelen låsning av omsättningen i 
Virias säkerhetsaffärsverksamhet minskat 
då övriga tjänsteområden ökat. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSPERIODEN
År 2018 fortsatte Viria sin strategienliga 
utveckling till en föregångare inom säker-
het och informationsnyttjande. Under året 
genomfördes	flera	företagsköp	som	stärk-
te och kompletterade Virias utbud samt 
interna arrangemang som främjade syner-
gieffekter. 

LokalTapiola och Finlands Industriinveste-
ring Ab, dvs. Tesi gjorde betydande inves-
teringar i Viria i januari då dotterbolaget 
Vemetra Holding Oy som är i Viria ägo 
sålde totalt 575 000 aktier i Viria Abp till de 
nämnda. LokalTapiola är nu Virias största 
ägare med 300 000 aktier och Tesi den näst 
största ägaren med 275 000 aktier. I och 
med	 aktieförsäljningen	 fick	 Viria	 två	 nya	

starka ägare som vill utveckla bolaget en-
ligt strategin. Med de medel som erhölls i 
affären kan affärsverksamheten genom fö-
retagsköp utökas inom landet eller utrikes.

Viria tog i mars steget in i programva-
rubranschen genom att köpa hela aktie-
stocken i digitala tjänsteföretaget Bitfactor. 
Bitfactor som haft en snabb tillväxt verkar i 
Uleåborg och Helsingfors och levererar pro-
gramvaruutvecklings- och analytiktjänster 
samt tjänsteutformning i huvudsak för sto-
ra och mellanstora företag. Efter företags-
affären bildades två ungefär lika stora af-
färsområden inom Viria: Bitfactor, Aureolis 
och Hibox Systems utgör informationsverk-
samheten medan Viria Security och Tansec 
utgör säkerhetsverksamheten. 

Ett centralt tema i Virias strategi är ”Över-
gripande säkerhet” som innebär att för 
att skydda människor, information och 
egendom behövs både fysiska och digi-

Styrelsens 
verksamhetsberättelse 2018

2016

108 958
-16,7

 72 172
66,2
N/A

 65 078

N/A
62 416

57,3
N/A

 60 185
N/A

 57,1
 70,6
 48,6

 2 262
 150 238

 601
642
9,7

EKONOMISKA NYCKELTAL (1000 €)

KALKYLERINGSFORMLER:

Kalkyleringsformler: 
Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar

Justeringar:
Justerat driftsbidrag, justerad rörelsevinst före 
goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och justerat 
räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att dra 
av vinsten/förlusten från försäljning av fastigheter, aktier 
som är anläggningstillgångar och affärsverksamheter, 
försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga 
korrektivposter till motsvarande rapporterad siffra.

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.

Soliditet:
Eget kapital + minoritetsandel x 100

Balansomslutning – erhållna förskott

I både divisor och dividend används bokslutsdatumets värden.

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

Balansomslutning (medeltal) – räntefria skulder (medeltal)

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

Bruttoinvesteringar:
Räkenskapsperiodens investeringar i anläggningstillgångar, 
varav inte avdragits försäljning av tillgångar.

tala skyddsmetoder. Viria har tillämpat 
konceptet Övergripande säkerhet också i 
arrangemang inom verksamheten. I början 
av juni fusionerades Viria Securi och Viria 
LAN&WAN till ett enda bolag, Viria Security 
Ab. I och med fusionen blev Viria Security 
Finlands största bolag som levererar tjäns-
ter inom övergripande säkerhet. 

Viria stärkte under sommaren med två fö-
retagsköp sitt tjänsteutbud inom övergri-
pande säkerhet. Ymon Oy tillhandahåller 
tjänster särskilt inom informationssäker-
hetskonsultering samt övervakning och 
rapportering inom informationssäkerhet 
och företagsnät, och tillsammans med 
Ymon har Viria inlett utvecklingsarbete 
för att ta fram en omfattande cybersäker-
hetscentral. Proteco-Turvatekniikka som 
specialiserat sig på leveranser och under-
håll av säkerhetstekniska system stärker 
Virias verksamhet i Jyväskyläregionen. 
Båda affärsverksamheterna har integrerats 
i Viria Security Ab, Ymon Ab:s juridiska fu-
sion genomfördes den 31 december 2018.

TV-affärsverksamhet hör inte till kärnverk-
samheten i Virias strategi och fastän AB 
Sappa genererat Viria stora intäkter beslu-
tade Viria att avstå bolaget. Viria sålde Sap-

pas hela aktiestock till en investerargrupp 
i Sverige i oktober. Sappa, vars resultat va-
rit bra, har genererat försäljningsvinst och 
vinstutdelning till Viria-koncernen totalt cir-
ka 15 miljoner euro under sammanlagt tre 
och ett halvt år.

Viria Abp har under räkenskapsperioden 
sålt	 aktier	 i	 DNA	 i	 flera	 omgångar,	 till	 ett	
försäljningsvärde av totalt cirka 33 miljoner 
euro. Från affärerna inkomstförde Viria en 
försäljningsvinst på 26,3 miljoner euro. 

För Virias personal inleddes på hösten för 
första gången ett aktiebaserat belönings-
program, vars popularitet vittnar om perso-
nalens starka engagemang och tro på Viri-
as strategi. Mera om belöningsprogrammet 
under Personal. 

Viria värdesätter kvalitativ utbildning och 
har under åren 2017 och 2018 med stöd av 
bolagsstämmornas fullmakt donerat totalt 
100 000 euro till yrkeshögskolorna i Vasa, 
Seinäjoki, Karleby och Jyväskylä samt Yr-
keshögskolan Novia. 

EKONOMISK UTVECKLING  
Koncernens omsättning under räkenskaps-
perioden var 104,9 miljoner euro; tillväxten 

var över 19 procent jämfört med året innan. 
En del av tillväxten beror på företagsköp, 
men Virias kärnverksamheter har också 
vuxit organiskt.  Övriga rörelseintäkter var 
15,9 miljoner euro, huvudsakligen från för-
säljningen av Sappa. 

Rörelsevinsten före goodwillavskrivningar 
var 18,7 miljoner euro, dvs. 18 procent av 
omsättningen. Koncernens avskrivningar 
enligt plan var 2,5 miljoner euro. Rörelse-
vinsten efter goodwillavskrivningar var 13,1 
miljoner euro, dvs. 12 procent av omsätt-
ningen. 

Koncernen vinst under räkenskapsperioden 
var 32,1 miljoner euro och resultatet per ak-
tie 6,02 euro. 

Alla bolag inom Virias kärnverksamhet har 
under räkenskapsperioden vuxit och för-
bättrat sitt driftsbidrag. Viria Fastigheter 
Ab:s omsättning och resultat sjönk jämfört 
med året innan. Resultatet förbättrades av 
försäljningsvinsten från AB Sappas och 
DNA:s aktier. 

1  FTE: antal anställda omräknat till heltidsanställda
2  NOE: antal i arbetsförhållande i genomsnitt  
3  De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet

MODERBOLAG

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

Anställda i genomsnitt (NOE)2

Utdelning/aktie

2017

1 269
-54,9

 -1 990
-156,7

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

 2,9
 79,8

 18
 2,9

 38 462
 122 116

 29
30

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

EKONOMISKA NYCKELTAL (1000 €)

2018

971
-23,5

3 890
400,7
3 774
3 774
388,7

28 886
26,8
81,7

22
27,9

29 706
144 870

17
20

Förslag 1,83

2017

87 910
-19,3

 6 800
7,7

5 275
 4 329

3 254
997
1,1
-78

 2 789
1 714 

 3,2
 61,6

 3,9
 28 978

 124 645
 384
399 
0,52

KONCERN

Omsättning
Förändring i omsättning %
Driftsbidrag
Driftsbidrag %
Justerat driftsbidrag
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar
Justerad rörelsevinst före goodwill- 
avskrivningar
Rörelsevinst
Rörelsevinst %
Justerad rörelsevinst
Räkenskapsperiodens resultat
Justerat räkenskapsperiodens resultat
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Avkastning på investerat kapital %
Bruttoinvesteringar
Balansomslutning
Anställda i genomsnitt (FTE)1      
Anställda i genomsnitt (NOE)2     
Resultat per aktie3

2018

104 924
19,4

21 218
20,2

6 309
18 736

3 827
13 060

12,4
-1 849

32 072
18 102

34,0
72,1
34,7

28 029
160 993

516
533
6,02
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KONCERNSTRUKTUREN OCH DESS 
UTVECKLING
Viria-koncernen har under räkenskapspe-
rioden byggts upp med strategienliga fö-
retagsköp till en lösningsleverantör inom 
informations- och säkerhetsteknologi, och 
affärsverksamheterna stöder varandra.  

I mars utvidgade Viria sin verksamhet till 
programvarubranschen då Uleåborgsbase-
rade Bitfactor Oy:s hela aktiestock köptes. 

I början av juni delades Viria LAN&WAN 
Oy genom att affärsverksamheten fusio-
nerades med Viria Securi Ab och fastig-
hetsegendomen med Viria Fastigheter Ab. 
Samtidigt bytte Viria Securi Ab namn till 
Viria Security Ab och började använda va-
rumärket Viria. 

Viria Abp köpte i juli Ymon Oy som levererar 
informationssäkerhets- och datanätstjäns-
ter. Bolaget fusionerades med Viria Securi-
ty Ab i slutet av året. 

Viria sålde AB Sappas hela aktiestock till en 
investerargrupp i Sverige i oktober. 

Virias dotter- och intressebolag har utvid-
gats med företagsköp och företagsförvärv. 
Viria Security Ab stärkte leveransförmågan 

i Jyväskylä genom att köpa Proteco-Turva- 
tekniikka Oy:s affärsverksamhet i augusti. 
Intressebolaget Aureolis köpte i mars Peri-
geum Oy som verkar i BI-branschen. Aureo-
lis dotterbolag Eximia Business Intelligence 
Oy fusionerades med sitt moderbolag den 
31 maj 2018. 

Viria har sålt intressebolaget Varaani Works 
Oy:s aktier i december. 

Viria Abp har med ett avtal den 21 decem-
ber utökat sitt ägande i Aureolis Oy till 70 
procent. Affären träder i kraft den 2 januari 
2019. 

Den 31 december 2018 fusionerades Viria 
Abp:s dotterbolag Vemetra Holding Oy med 
moderbolaget, Ymon Oy fusionerades med 
Viria Securiy Ab, och Bitfactor Helsinki Oy 
samt Lucky Fox Oy fusionerades med Bit-
factor Oy. 

Till koncernen hörde i slutet av året moder-
bolaget Viria Abp och dotterbolagen 
• Viria Security Oy
• Bitfactor Oy
• Tansec Oy
• Hibox Systems Oy Ab
• Viria Kiinteistöt Oy

Samt intressebolaget Aureolis Oy (dotter-
bolag från den 2 januari 2019)

INVESTERINGAR OCH FINANSIERING
Koncernens totala investeringar var 28 milj. 
euro (29 milj. euro år 2017). 

En del penningmedel har investerats i aktier 
som är föremål för offentlig handel, fond- 
andelar och masskuldebrevslån. Koncer-
nens	finansiella	 värdepapper	 hade	 i	 slutet	
av räkenskapsperioden ett bokföringsvärde 
på 20,6 milj. euro (28,6 milj. euro året inn-
an) och marknadsvärdet var 34,8 milj. euro 
(64,4 milj. euro).  

I enlighet med bolagsstämmans beslut be-
talade Viria Abp för år 2017 vinstutdelning 
1,45 euro/aktie. Vinstutdelningen avstäm-
des den 30 april 2018 och vinstutdelning-
en betalades till de aktieägare som stod 
registrerade i värdeandelssystemet den 8 
maj 2018.

BOLAGETS AKTIER
Bolaget har 5 383 600 aktier. Varje aktie 
berättigar till en röst vid bolagsstämman, 
dock så att ingen får rösta med mer än en 
tiondedel av det antal röster som är före-
trädda vid bolagsstämman. 

Vemetra Holding Oy har sålt 575 000 st. av bolagets aktier 
till LokalTapiola och Finlands Industriinvestering. Aktier som 
Vemetra Holding äger har dessutom betalats som ersättning i 
Bitfactor-affären (250 000 st.) och 15 000 st. har sålts till den 
närmaste kretsen och övriga parter. Ersättningen per aktie var 
20 euro/aktie. 

Viria Abp har sålt 63 170 egna aktier till anställda inom kon-
cernen som en del av belöningsprogrammet för personalen till 
priset 15,83 euro per aktie. Grunden för priset i programmet är 
aktiens medelkurs i januari-juni i Privanet, varav har avdragits 
10 procent.  

 St.  Andel av   
  aktiekapitalet

Dotterbolagens aktieinnehav 
i moderbolaget:  400 0,0 %
Egna aktier hos moderbolaget 80 130 1,49 %
Egna aktier hos koncernen 80 530 1,50 %

 Ägare Antal aktier osakkeista

1 Finlands Industriinvestering Ab 275 000 5,11%
2 LokalTapiola Ömsesidigt 
 Livförsäkringsbolag 150 000 2,79%
3 LokalTapiola Ömsesidigt  
 Försäkringsbolag 150 000 2,79%
4 Viria-koncernen 80 530 1,49%
5 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 72 573 1,35%
6 Pelkonen Antti 66 873 1,24%
7 Vasa stad 66 600 1,24%
8 Heikkilä Kimmo Juhani 57 057 1,06%
9 Kuokka Timo Uolevi 50 000 0,93%
10 Seinäjoki stad 47 400 0,88%
11 Tuomikoski Janne 44 786 0,83%
12 Ab C. Wetterstrand Oy 39 600 0,74%
13 Kurikka stad 31 500 0,59%
14 Wetterstrand Olavi 25 500 0,47%
15 Korsholms kommun 19 700 0,37%
16 Ilmola stad 16 100 0,30%
17 OTC-sijoitus Oy 15 170 0,28%
18 Vasa sjukvårdsdistrikts samkommun 12 400 0,23%
19 Pikkarainen Pertti Heikki Olavi 12 110 0,22%
20 Wetterstrand Christian 11 765 0,22%
 Totalt 1 244 664 23,13 %

Andel av 

EGNA AKTIER  
31.12.2018

VIRIA ABP:S STÖRSTA AKTIEÄGARE  
31.12.2018

PERSONALEN  
Under räkenskapsperioden var det genom-
snittliga antalet anställda i koncernen 516 
och i moderbolaget 17. Vid beräkning av 
det genomsnittliga antalet anställda har 
också deltidsanställningar beaktats.

VViria inledde under räkenskapsperioden 
ett långsiktigt aktiebaserat belöningspro-
gram för personalen, i syfte att förena Vi-
rias anställdas och aktieägarnas intressen 
genom att uppmuntra Virias anställda att 
investera i bolagets aktier och engagera sig 
i bolagets mål. Programmet blev mycket 
populärt och de anställda hade gärna teck-
nat ett ännu större antal aktier. Totalt deltog 
i programmet 266 personer, som totalt köp-
te 63 170 aktier. 

Inom belöningsprogrammet erbjöd bolaget 
Viria Abp:s aktier till anställda i kärnaffärs-
verksamheterna till nedsatt pris (10 procent 
lägre pris än aktiens medelkurs i januari–
juni 2018 i Privanet). Efter en intjänandepe-
riod på drygt två år, i början av år 2021, får 
de som nu deltog i programmet som belö-
ning kostnadsfritt tilläggsaktier till ett antal 
som är en fjärdedel av det aktieantal som 
nu anskaffades. Kravet för att få tilläggs-
aktier är att den anställda äger de anskaffa-
de aktierna ända till slutet av perioden och 
fortfarande är i Viria-koncernens tjänst. 

I programmet ingår också en belönings-
modell för ledningen och en del nyckelper-
soner, vilken förutsätter att de uppställda 
målen på koncernnivå uppfylls för att aktier 
ska erhållas som belöning. 

FORSKNINGS- OCH 
UTVECKLINGSVERKSAMHET  
Koncernens direkta kostnader för forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet samt 
produktutveckling var 1,3 milj. euro (0,8 
milj. euro år 2017 och 1,6 miljoner euro år 
2016). Detta motsvarar 1,2 procent av om-
sättningen (0,9 procent  år 2017 och 1,5 
procent år 2016).

BEDÖMNING AV DE MEST 
BETYDANDE RISKERNA OCH 
OSÄKERHETSFAKTORERNA I 
VERKSAMHETEN 
Riskhanteringen stöder Viriakoncernens 
affärsverksamhet genom att säkerställa att 
risker som påverkar affärsverksamheten 
identifieras,	 konsekvenser	 utvärderas	 och	
åtgärder fastställs. Bolaget indelar dessa 
risker	 i	 strategiska,	 operativa,	 finansiella	
och skaderisker.

Av de strategiska riskerna hänför sig de 
mest betydande riskerna till investeringar, 
som företagsköp samt fastighetsinveste-
ringar. För att hantera risker som är förknip-

pade med investeringar har koncernen en 
strukturerad planerings- och beslutsmodell 
som styrelsen godkänt. 

De operativa riskerna är förknippade med 
koncernens affärsmässiga prestationsför-
måga och konkurrenskraft. I koncernen till-
lämpas systematisk följning av marknads- 
och konkurrensläget och den tekniska 
utvecklingen, risker förknippade med dessa 
utvärderas och åtgärder samt ansvar för 
riskhanteringen precieras. De branscher där 
koncernen verkar karaktäriseras av snabb 
teknisk utveckling och marknadsändring-
ar. För att uppehålla konkurrenskraften 
förutsätts därför att man kontinuerligt 
tryggar kompetensen, utvecklar verksam-
heten och anpassar sig till förändringar på 
marknaden. På grund av karaktären i Viri-
as affärsverksamhet är en central del av 
koncernbolagens riskhantering att förutse 
och förhindra informationssäkerhets- och 
säkerhetshot.

En risk är även en svagare utveckling än 
förväntat i det ekonomiska läget i den ope-
rativa miljön. 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 stöda 
koncernens affärsverksamhet som plane-
rat 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. Den här räkenskapsperioden har 
Viria-koncernen	haft	en	stark	finansiell	situ-
ation. Kreditrisker inom exporthandeln han-
teras genom samarbetspartner, avtalsvill-
kor och tillräcklig övervakning av fordringar. 
Koncernen har en aktiv placeringsstrategi 
som	 bygger	 på	 diversifiering	 och	 alloke-
ring i syfte att hantera riskerna. Riskerna i 
placeringsverksamheten får inte äventyra 
uppnåendet av bolagets strategiska och 
operativa mål.

Skaderiskerna hanteras med ett försäk-
ringsskydd som uppdateras kontinuerligt 
och är dimensionerat enligt riskerna och 
med förutseende verksamhet.

23

ANTALET ANSTÄLLDA I GENOMSNITT, FTE

 2018 2017 2016

Koncern 516 384 601
Moderbolag 17 29 40 
   

ANTALET ANSTÄLLDA I GENOMSNITT, NOE  

 2018 2017 2016

Koncern 533 399 642
Moderbolag 20 30 42 
   

ANTALET ANSTÄLLDA DEN 31 DECEMBER, NOE

 2018 2017 2016

Koncern 547 393 462
Moderbolag 20 17 32

RÄKENSKAPSPERIODENS LÖNER OCH ARVODEN, 1000 €

 2018 2017 2016

Koncern 30 041 19 424 27 727
Moderbolag  1 914 2 316 2 677
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BOLAGSSTÄMMAN
Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 
den 26 april 2018. Bolagsstämman fast-
ställde bokslutet för år 2017 och bevilja-
de medlemmarna i styrelsen och förvalt-
ningsrådet och verkställande direktören 
ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade 
om vinstutdelning, förvaltningsrådets sam-
mansättning och arvoden, val av revisor 
och arvoden, bemyndigade styrelsen att 
anskaffa och överlåta bolagets egna aktier 
samt bemyndigade styrelsen att besluta 
om donationer. Aktieägare Johan Hirns för-
slag om makulering av egna aktier som är 
i koncernens ägo och Schauman Capitals 
förslag om skadeersättningskrav och skrift-
lig omröstning gällande eventuell börsnote-
ring förkastades. 

Av de medlemmar i förvaltningsrådet som 
stod i tur att avgå omvaldes för följande 
treårsperiod Martti Alakoski, Juha Koivisto, 
Raimo Ristilä och Matti Uusi-Kakkuri samt 
som nya medlemmar för perioden 2018–20 
invaldes Pasi Haarala och Christian Wetter-
strand.

STYRELSENS BEMYNDIGANDEN  
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen 
att besluta om anskaffning av högst 20 000 
egna aktier mot en betalning på 17–20 euro 
per aktie samt överlåtelse av 63 500 egna 
aktier som är i bolagets ägo. Både anskaff-
ning och överlåtelse av aktier kan enligt be-
myndigandet genomföras för utveckling av 
bolagets	 kapitalstruktur,	 som	 finansiering	
eller genomförande av eventuella företags-
köp eller övriga affärsverksamhetsarrang-
emang, som en del av bolagets belönings-
system eller vidare överlåtelse på annat 
sätt, för innehav i bolaget eller makulering. 

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

STYRELSEN, FÖRVALTNINGSRÅDET 
OCH LEDNINGEN
Viria Abp:s styrelse har bestått av Vesa 
Routamaa (ordförande), Aaro Honkola 
(vice ordförande), Jari Karjalainen, Matti 
Kulmakorpi, Esko Petäjä, Pasi Tuominen 
och Jussi Hattula från den 12 mars 2018. 
Dessutom har Juha Malm varit medlem 
med observatörsstatus 12.3–31.12.2018. 
Styrelsen sammanträdde 16 gånger under 
räkenskapsperioden. 

Revisionskommittén och belöningskom-
mittén är underställa bolagets styrelse och 
bereder ärenden som är underställda bola-

gets styrelse. Revisionskommittén har be-
stått av Aaro Honkola, Jari Karjalainen och 
Matti Kulmakorpi och belöningskommittén 
av Vesa Routamaa, Esko Petäjä och Pasi 
Tuominen.

Förvaltningsrådet har bestått av Inger Aal-
tonen (fram till den 26 april), Martti Ala-
koski, Kai Dahl, Carita Ehnström, Pekka 
Haapanen, Pasi Haarala (från den 26 april), 
Asko Istolahti, Juha Koivisto, Susanna Kos-
ki, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, 
Juha Luukko, Björn Pundars, Raimo Ristilä, 
Yngve Snickars, Matti Uusi-Kakkuri, Piia Uu-
si-Kakkuri, Ossi Viljanen, Tom Westermark 
(fram till den 26 april) och Christian Wet-
terstrand (från den 26 april). Förvaltnings-
rådet sammanträdde tre gånger under rä-
kenskapsperioden. Ordförvande var 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, Viria Security Ab:s 
verkställande direktör Marko Järvinen, Viria 
Security Ab:s vice verkställande direktör 
Pertti Pikkarainen, Aureolis Oy:s verkstäl-
lande direktör Katja Ahola, Bitfactor Oy:s 
verkställande direktör Antti Pelkonen från 
den 22 mars, ekonomidirektör Ulf-Erik Widd 
fram till den 31 juli och ekonomidirektör 
Pirjo Suhonen från den 17 september samt 
kommunikationsdirektör Tiina Nieminen. 
Den utökade ledningsgruppen har dess-
utom bestått av personaldirektör Jaana 
Mäkinen, inköpschef Ulla Kyllönen, utveck-
lingsdirektör Mari Koivunen, group control-
ler Heidi Äijö, IT-chef Petri Kaustinen och in-
formationssäkerhetsdirektör Kari Salmela. 

REVISOR
Revisor har varit revisionsbolaget KPMG 
Oy Ab och huvudansvarig revisor CGR Esa 
Kailiala. 

BETYDANDE JURIDISKA ÄRENDEN 
Behandlingen av en klandertalan som 
väckts mot det Elisa-arrangemang som en 
extra bolagsstämma beslutade om som-
maren 2016 avslutades sommaren 2018 
med en överenskommelse med Ismo Kan-
kaanpää.

Visual Data Oy:s talan om skyldighet att 
lämna ut abonnentuppgifter förkastades av 
tingsrätten och ett besvär som gäller detta 
förkastades också i hovrätten. Visual Data 
Oy beviljades inte besvärstillstånd i högsta 
domstolen. 

HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT
Viria Abp:s ägarandel i Aureolis Oy ökade 
till 70 procent den 2 januari 2019 och bola-
get tas i fortsättningen upp som dotterbo-
lag i koncernens bokslut. 

Viria har i början av februari köpt Spellpoint 
Group Ab:s hela aktiestock. Spellpoint kom-
pletterar Virias cybersäkerhetstjänster med 
tjänster för identitets- och åtkomstkontroll. 

UTSIKTER FÖR ÅR 2019 
Virias alla affärsverksamheter har en stabil 
marknadsställning och en stark orderstock. 
Digitaliseringsutvecklingen fortsätter, men 
enligt prognoser är den ekonomiska tillväx-
ten svagare vilket torde påverka företagens 
investeringar senare under innevarande år. 
Därför väntas Virias koncernbolag fortsätta 
växa, dock inte lika kraftigt som under tidi-
gare år. 

Viria har som mål organisk tillväxt och ock-
så icke-organisk tillväxt. Strategienliga in-
vesteringar i företagsköp som kompletterar 
utbudet är möjliga också i fortsättningen. 
Ett viktigt mål för året är att genom lösning-
ar som är gemensamma för affärsverk-
samheterna förbättra det värde som Viria 
genererar kunderna. 

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  
Moderbolagets utdelningsbara medel är 
66 901 721,81 € och moderbolagets vinst 
för räkenskapsperioden är 28 885 962,43 
€. Styrelsen föreslår för bolagsstämman 
att av de utdelningsbara medlen utbetalas 
som vinstutdelning 1,83 euro/aktie.

Inga väsentliga förändringar har skett i bo-
lagets ekonomiska situation efter räken-
skapsperiodens slut. 
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Koncernresultaträkning
(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017

OMSÄTTNING 3. 104 924 87 910
   
Tillverkning för eget bruk  159 
Övriga rörelseintäkter 5. 15 892 1 983
Intäkter från andelar i intressebolag  -48 183
   
Material och tjänster 6. 48 083 46 423
Personalkostnader 7. 36 694 24 094
Avskrivningar och nedskrivningar 8. 8 158 5 803
Övriga rörelsekostnader  14 932 12 758
   
RÖRELSEVINST  13 060 997
   
Finansiella intäkter och kostnader 10. 26 714 3 049
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 39 774 4 045
   
Inkomstskatter 12. -7 595 -1 224
   
Minoritetsandel  -107 -33
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  32 072 2 789
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(1000 €) Bilaga 31.12.2018 31.12.2017

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  37 997 31 273
Materiella tillgångar  11 003 12 381
Placeringar  10 104 8 730
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  59 104 52 384
   
RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 14. 5 947 6 284
Långfristiga fordringar 15. 4 491 81
Kortfristiga fordringar 16. 20 504 22 709
Finansiella värdepapper 17. 20 568 28 628
Kassa och banktillgodohavanden  50 379 14 558
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  101 890 72 261
   
AKTIVA TOTALT  160 993 124 645

PASSIVA   
   
EGET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 132 8 132
Anslutningsavgiftsfond  41 786 41 786
Fond för inbetalt fritt eget kapital  1 000 
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  31 185 19 077
Räkenskapsperiodens vinst  32 072 2 789
EGET KAPITAL TOTALT  115 680 73 289
   
MINORITETSANDEL  335 240
   
AVSÄTTNINGAR 20. 13 14
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt främmande kapital 21. 5 588 25 776
Kortfristigt främmande kapital 22. 39 377 25 326
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  44 965 51 102
   
PASSIVA TOTALT  160 993 124 645

(1000 €)  1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017

Affärsverksamhetens kassaflöde    
 Räkenskapsperiodens vinst  32 072 2 789
 Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst  -26 430 2 344
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	förändring	i	 
rörelsekapitalet  5 643 5 133
    
 Förändring i rörelsekapitalet   
 Omsättningstillgångar ökning -/ minskning + -324 -399
 Kortfristiga fordringar ökning -/ minskning + -937 154
 Kortfristigt främmande kapital minskning -/ ökning + 549 3 483
 Ändring i avsättningar minskning -/ökning + -1 1
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	finansiella	poster	 
och skatter  4 930 8 372
    
 Erhållna dividender  990 2 191
	 Ränte-	och	övriga	finansiella	intäkter	 	 26	089	 1	566
 Finansieringskostnader  -238 -185
 Skatter  -4 665 -1 596
Affärsverksamhetens kassaflöde  27 105 10 348
    
Investeringarnas kassaflöde    
 Köp av aktier  -19 170 -30 531
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -2 375 -3 374
 Försäljning av aktier och kapitalåterbäring  16 541 20 539
 Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 189 321
 Beviljade lån  -2 098 -4 536
 Återbetalning av lånefordringar  603 37
Investeringarnas kassaflöde  -6 310 -17 544
    
Finansieringens kassaflöde    
 Förändring av långfristiga lån  -6 612 1 747
 Förändring av kortfristiga lån  -1 221 -2 545
 Förvärv av egna aktier  -4 -18 495
 Försäljning av egna aktier  17 066 2 700
 Betalda dividender  -7 026 -6 169
 Återbetalning av lånefordringar  5 000 
Finansieringens kassaflöde  7 203 -22 761
    
Förändring av likvida medel  27 999 -29 957
 Likvida medel 1.1  43 186 67 885
 Aktie- och depositionskontoöverföringar mellan 
 balansräkningsgrupper   -5 434
 Verkningarna av valutakursförändringar  238 176
 Likvida medel 31.12*  70 948 43 186
Förändring av likvida medel  27 999 -29 957
    
*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel

Koncernbalansräkning finansieringsanalys
Koncernens



28 29

(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017

OMSÄTTNING 3. 971 1 269
   
Övriga rörelseintäkter 5. 9 158 2 105
   
Material och tjänster 6.  -4
Personalkostnader 7. 2 142 2 658
Avskrivningar och nedskrivningar 8. 116 190
Övriga rörelsekostnader  4 097 2 710
   
RÖRELSEVINST  3 774 -2 180
   
Finansiella intäkter och kostnader 10. 30 122 5 541
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 33 896 3 362
   
Bokslutsdispositioner 11.  1 395
Inkomstskatter 12. -5 010 -179
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  28 886 4 578

resultaträkning
Moderbolagets

balansräkning
Moderbolagets

(1000 €) Bilaga 31.12.2018 31.12.2017

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  262 309
Materiella tillgångar  277 285
Placeringar  72 308 84 082
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  72 848 84 676
   
RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar  4 353 
Kortfristiga fordringar 16. 4 492 6 972
Finansiella värdepapper 17. 20 568 28 628
Kassa och banktillgodohavanden  42 609 1 840
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  72 022 37 440
   
AKTIVA TOTALT  144 870 122 116

PASSIVA   
   
EGET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 132 8 132
Anslutningsavgiftsfond  41 786 41 786
Fond för inbetalt fritt eget kapital  1 000 
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  37 016 41 481
Räkenskapsperiodens vinst  28 886 4 578
EGET KAPITAL TOTALT  118 325 97 482
   
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 19. 2 2
   
AVSÄTTNINGAR 20. 13 14
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt främmande kapital 21. 3 423 22 036
Kortfristigt främmande kapital 22. 23 107 2 582
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  26 530 24 618
   
PASSIVA TOTALT  144 870 122 116
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(1000 €)  1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017

Affärsverksamhetens kassaflöde    
 Räkenskapsperiodens vinst  28 886 4 578
 Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst  -32 815 -8 253
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	förändring	i	 
rörelsekapitalet  -3 929 -3 675
    
 Förändring i rörelsekapitalet   
 Kortfristiga fordringar ökning -/minskning + 16 504
 Kortfristigt främmande kapital minskning -/ökning + 135 -2 682
 Ändring i avsättningar minskning -/ökning + -1 1
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	finansiella	poster	 
och skatter  -3 779 -5 853
    
 Erhållna dividender  4 268 4 085
	 Ränte-	och	övriga	finansiella	intäkter	 	 26	760	 1	603
 Finansiella kostnader  -842 -111
 Skatter  -4 191 -824
 Ändring i koncernkontofordringar/-skulder  664 1 259
Affärsverksamhetens kassaflöde  22 880 160
    
Investeringarnas kassaflöde    
 Köp av aktier  -22 186 -30 974
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -62 -338
 Överlåtelseintäkter av materiella och immateriella tillgångar  46
 Försäljning av aktier och kapitalåterbäring  34 815 29 566
 Beviljade lån  -2 100 -7 180
 Återbetalning av lånefordringar  2 150 30
Investeringarnas kassaflöde  12 617 -8 850
    
Finansieringens kassaflöde    
 Förändring av långfristiga lån  -6 498 1 498
 Erhållna koncernbidrag  1 397 1 880
 Betalda koncernbidrag   -500
 Förvärv av egna aktier  266 -18 495
 Betalda dividender  -7 132 -7 857
 Återbetalning av lånefordringar  5 000
Finansieringens kassaflöde  -6 967 -23 474

Förändring av likvida medel   28 530 -32 165
 
 Likvida medel 1.1  30 468 57 195
 Aktie- och depositionskontoöverföringar mellan 
 balansräkningsgrupper   -5 437
 Likvida medel från fusionen  -4 180 
 Likvida medel 31.12*  63 178 30 468
Förändring av likvida medel  28 530 -32 165

*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel

1. KONCERNBOKSLUTET 

Viria Abp, hemort Seinäjoki, utgör moderbolag för de bo-
lag som hör till Viria-koncernen. 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 koncernbo-
lag förutom följande bolag: För Fastighets Ab Jakobstads 
Bottenvikvägen 31:s del har särskilda konsolideringsbe-
räkningar inte uppgjorts. En konsolidering av bolaget skul-
le inte ha nämnvärd inverkan på koncernens resultat och 
egna kapital.

För intressebolaget Aureolis Oy:s del har koncernens andel 
av resultatet konsoliderats i resultaträkningen.

Bitfactor-koncernen har sammanställts från 1.3.2018 och 
Ymon Ab från 1.7.2018.
  
1.2. Principer för uppgörandet av koncernbokslutet
Koncernbokslutet har uppgjorts i enlighet med bokförings-
förordningen. Vid uppgörandet av koncernbokslutet har eli-
minerats bolagens interna intäkter, kostnader och vinstut-
delning, likaså bolagens interna fordringar och skulder.

Elimineringen av internt aktieinnehav har skett enligt an-
skaffningsutgiftsprincipen. Minoritetsandelarna har av-
skiljts från koncernens egna kapital och resultat samt re-
dovisas som en egen post.

Inkomster som uppstått av prestationer och vilka kräver 
lång tillverkningstid har bokförts som intäkt i den takt 
som prestationerna blivit färdiga. Till de prestationer som 
kräver lång tillverkningstid har hänförts projekt, vilkas till-
verkningstid har uppskattats till minst ett år. Långtidspro-
jektens	färdighetsgrad	har	definierats	som	projektets	 för-
verkligade utgifter i förhållande till projektets uppskattade 
totala utgifter.
  
2. VÄRDERINGSPRINCIPER  

2.1. Värdering av bestående aktiva 
De immateriella och materiella bestående aktiva i balans-
räkningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift mins-
kad 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 an-
skaffningsutgift 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	va-
luta enligt kursen vid bokslutsdagen. 
 
2.4.	 Värdering	av	finansiella	värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaffnings-
utgift.

Uppskrivningar	 och	 nedvärderingar	 av	 placeringar	 och	 fi-
nansiella	värdepapper	redovisas	bland	finansiella	posterna.
 
2.5. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har huvud-
sakligen upptagits som årliga utgifter under det år då de 
uppstått. Produktutvecklingsutgifter, som inbringar intäk-
ter	flera	år	framåt,	har	aktiverats	i	balansräkningen	och	av-
skrivs under 5 års tid. 
 
2.6. Pensioner
Pensionsskyddet för koncernens 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.
 
2.7. Inkomstskatter och latent skatteskuld
Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt 
prestationsprincipen. Den latenta skatteskuld som ingår i 
den ackumulerade avskrivningsdifferensen har i koncern-
bokslutet bokförts bland främmande kapital och resten av 
avskrivningsdifferensen bland eget kapital och minoritets-
andelen.
 
2.8. Jämförbarheten för uppgifter från föregående 
räkenskapsperiod
I övriga rörelseintäkter för räkenskapsåret 2018 presen-
teras koncernens försäljningsvinst på 15,6 miljoner euro 
från försäljningen av Sappa Ab 2.10.2018. Dessutom har 
koncernen 26,3 miljoner euro försäljningsvinster från DNA 
aktier	 i	 finansiella	 intäkter	 under	 räkenskapsåret	 2018.	 I	
övriga rörelseintäkter för räkenskapsåret 2017 presenteras 
försäljningsvinster från försäljning av aktier totalt 1,4 mil-
joner euro. 

PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT 2018

finansieringsanalys
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PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV MODERBOLAGETS BOKSLUT 2018

1.2. Principer för uppgörandet av bokslutet 
Bokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringsförord-
ningen.
  
2. VÄRDERINGSPRINCIPER  

2.1. Värdering av bestående aktiva 
De immateriella och materiella bestående aktiva i balans-
räkningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift mins-
kad 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
    
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 
finländsk	 valuta	 enligt	medelkursen	 under	 räkenskapspe-
rioden.

Balansposter	i	utländsk	valuta	har	ändrats	till	finländsk	va-
luta enligt kursen vid bokslutsdagen.
 

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

Uppskrivningar	 och	 nedvärderingar	 av	 placeringar	 och	 fi-
nansiella	 värdepapper	 redovisas	 bland	 finansiella	 poster-
na.
 
2.4. Pensioner
Pensionsskyddet för moderbolagets personal sköts av 
utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgif-
terna och de kostnader som hör till perioden grundar sig 
på beräkningar som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. 
Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under det år de 
uppstår.
 
2.5. Jämförbarheten för uppgifter från föregående 
räkenskapsperiod
I övriga rörelseintäkter för räkenskapsåret 2018 presente-
ras försäljningsvinst på 9,1 miljoner euro från försäljningen 
av Sappa Ab 2.10.2018. Dessutom har moderbolaget  26,3 
miljoner	euro	försäljningsvinster	från	DNA	aktier	i	finansiel-
la intäkter under räkenskapsåret 2018.

I övriga rörelseintäkter för räkenskapsåret 2017 presente-
ras försäljningsvinster från försäljning av aktier totalt 1,7 
miljoner euro. 

   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2018 2017 2018 2017

3. OMSÄTTNING    
 Enligt bransch    
 Säkerhet 59 561 44 238  
 Information 19 090 3 990  
 TV-tjänster 24 359 32 803  
 Nätverk  3 351  
 Övriga 3 258 3 959 971 1 269
 Omsättning mellan segmenten -1 343 -432  
 Omsättning totalt 104 924 87 910 971 1 269
     
 Enligt marknadsområde    
 Hemlandet 78 463 52 922 971 1 269
 Övriga Europa 26 247 34 288  
 Nord-Amerika 182 436  
 Övriga 33 264  
 Omsättning totalt 104 924 87 910 971 1 269
     
 Enligt färdighetsgrad inkomstförda, men inte till  
 kunderna levererade, summor för långtidsprojektens  
 del och som intäktsförts under räkenskapsperioden  
 och under tidigare räkenskapsperioder 310 474   
   
 Den summa som inte bokförts som intäkt av 
 långtidsprojekten    
    
 Projekt som skall intäktsföras enligt färdighetsgrad 421 27  
 
     
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   917 331
 Av koncernbolag köpta tjänster, produkter och hyror  
 under räkenskapsperioden   272 160 
 Ränteintäkter från koncernbolag   34 34
 Dividendintäkter från koncernbolag   3 279 1 895
 Koncernbidrag från koncernbolag    1 397
     
5. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER  
 Överlåtelsevinster av affärsverksamhet 15 658 1 807 9 152 2 012
 Bidrag 10 88  88
 Serviceintäkter av koncernbolag  6 
 Övriga 224 88  5
 Övriga rörelseintäkter totalt 15 892 1 983 9 158 2 105
     
6. MATERIAL OCH TJÄNSTER 
 Inköp under räkenskapsperioden 27 783 20 195  -4
 Förändring av lager -359 -134  
   27 424 20 061  -4
 Tjänster av utomstående 20 659 26 362  
 Material och tjänster totalt 48 083 46 423  -4
     
7. PERSONALKOSTNADER 
 Löner och arvoden 30 041 19 424 1 914 2 316
 Pensionskostnader 5 249 3 441 202 304
 Övriga lönebikostnader 1 404 1 229 26 38
 Personalkostnader totalt 36 694 24 094 2 142 2 658

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
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   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2018 2017 2018 2017

7. PERSONALKOSTNADER     
 Ledningens löner och arvoden     
 Verkställande direktörerna och förvaltningsorganen   538 461
 Verkställande direktörerna  1 316 900   
 Förvaltningsorganen 216 245  
 
 Koncernens och moderbolagets personal under     
 räkenskapsåret i medeltal 516 399 17 30
 av vilka tjänstemän 412 270 17 27
   arbetare 104 129  3
      
 Med beaktande av deltid uppgick personalen under     
 räkenskapsåret i medeltal 533 384 20 29
 av vilka tjänstemän 425 259 20 25
   arbetare 108 125  3
      
 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 2 482 2 471 116 190
 Avskrivningar på koncernaffärsvärden och affärs-     
 värden på köp av affärsverksamhet 5 676 3 332   
 Avskrivningar totalt 8 158 5 803 116 190
      
	 En	specifikation	på	avskrivningar	per	balanspost	ingår	
 under punkten bestående aktiva    
 
9. REVISORNS ARVODEN     
 CGR-sammanslutningar     
  Revisionsarvoden 92 93 46 41
    Övriga lagstadgade uppdrag   2  
  Skatterådgivning 25 22 14 5
    Övriga arvoden 319 106 282 96
 Revisionsarvoden totalt 436 223 343 142
       
10. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER     
 Dividendintäkter 926 1 693 4 268 4 085
	 Övriga	ränteintäkter	och	finansiella	intäkter	 	 	 	
  Från företag inom samma koncern   34 34
    Från övriga 26 894 1 783 26 811 1 721
	 Övriga	ränteintäkter	och	finansiella	intäkter	totalt	 26	894	 1	783	 26	845	 1	755
	 Uppskrivningar	av	finansiella	värdepapper	 -577	 74	 -577	 74
	 Räntekostnader	och	övriga	finansiella	kostnader	 -528	 -501	 -414	 -372
 Finansiella intäkter och -kostnader totalt 26 714 3 049 30 122 5 541
      
11. BOKSLUTSDISPOSITIONER     
 Erhållna koncernbidrag    1 397
 Givna koncernbidrag     
 Differensen mellan avskrivningar enligt plan och     
 avskrivningar i beskattningen    -2
 Bokslutsdispositioner totalt    1 395
      
12. INKOMSTSKATTER     
 Inkomstskatter från tidigare räkenskapsperiod 71 -29 25 12
 Inkomstskatter för räkenskapsperioden 7 525 1 253 4 985 167
 Förändring av latent skatteskuld  0 0  
 Inkomstskatter totalt 7 595 1 224 5 010 179

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA       
  Utvecklings- Immat. Affärsvärde Övriga Koncern- Totalt
KONCERNEN utgifter rättigheter  långfristiga affärsvärde 
Immateriella tillgångar    utgifter  
Anskaffningsutgift 1.1.2018 122 1 435 1 922 703 38 304 42 486
Kursdifferenser  -10 0  -23 -34
Ändringar i koncernelimineringar 42   364  406
Ökningar  159 297 310 23 591 24 357
Minskningar  -239  -10 -11 717 -11 966
Överföringar mellan posterna  4 6 -4 -6 0
Anskaffningsutgift 31.12.2018 164 1 349 2 224 1 364 50 149 55 250
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2018 87 921 1 101 240 8 864 11 213
Kursdifferenser  -9 0  -3 -12
Ändringar i koncernelimineringar 32   171  204
Ackum. avskr. på företagsansk.  -225 0  -84 -309
Ackum. avskr. på minskningar    -7  -7
Överföringar mellan posterna  4  -4  0
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 27 264 252 198 5 425 6 165
Ackum. avskr. 31.12.2018 147 954 1 352 598 14 202 17 254
Bokföringsvärde 31.12.2018 17 395 872 766 35 947 37 997
       
  Jordområden Anslutnings- Byggnader Nät Maskiner Förskotts- Totalt
KONCERNEN  utgifter och konst-  och bet. och på- 
Materiella tillgångar   ruktioner  inventarier  gående ansk. 
Anskaffningsutgift 1.1.2018 1 727 34 14 634 132 9 326 0 25 852
Kursdifferenser   -1 -5 -203  -209
Ökningar   59 146 1 320 175 1 700
Ändringar i koncernelimineringar     160  160
Minskningar   -23  -5 270 -128 -5 421
Anskaffningsutgift 31.12.2018 1 727 34 14 669 272 5 333 47 22 083
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2018   6 761 109 6 600  13 471
Kursdifferenser   0 -4 -164  -168
Ändringar i koncernelimineringar     142  142
Ackum. avskr. på företagsansk.   -8 -42 -70  -121
Ackum. avskr. på minskningar     -4 237  -4 237
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   585 50 1 357  1 993
Ackum. avskr. 31.12.2018   7 338 113 3 628  11 079
Bokföringsvärde 31.12.2018 1 727 34 7 331 159 1 705 47 11 003
       
  Aktier Aktier Övriga Totalt
KONCERNEN Ägarintresse- Övriga fordringar   
Placeringar bolag      
Bokföringsvärde 1.1.2018 4 200 29 4 501 8 730
Intäkter från andelar i 
intressebolag -112   -112
Ökningar   2 100 2 100
Minskningar  -13 -600 -613
Bokföringsvärde 31.12.2018 4 088 16 6 001 10 104
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(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA
  Immat. Övriga Totalt
MODERBOLAGET rättigheter långfristiga
Immateriella tillgångar  utgifter 
Anskaffningsutgift 1.1.2018 274 253 527
Ökningar 17 45 62
Minskningar  -7 -7
Anskaffningsutgift 31.12.2018 291 290 581
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2018 78 140 218
Ackum. avskr. på minskningar  -7 -7
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 58 50 108
Ackum. avskr. 31.12.2018 136 183 319
Bokföringsvärde 31.12.2018 155 108 262
    
  Jordområden Byggnader Totalt
MODERBOLAGET   och konst- 
Materiella tillgångar  ruktioner   
Anskaffningsutgift 1.1.2018 87 204 292
Anskaffningsutgift 31.12.2018 87 204 292
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2018  6 6
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden  8 8
Ackum. avskr. 31.12.2018  14 15
Bokföringsvärde 31.12.2018 87 190 277

  Aktier Aktier Fordringar Fordringar Totalt
MODERBOLAGET Koncern- Ägarintresse- Koncern- Ägarintresse- 
Placeringar bolag bolag bolag bolag 
Bokföringsvärde 1.1.2018 72 666 4 016 2 900 4 500 84 082
Ökningar 27 545   2 100 29 645
Minskningar -39 268  -1 550 -600 -41 418
Bokföringsvärde 31.12.2018 60 943 4 016 1 350 6 000 72 308

13. KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS  Koncernens Emoyhtiön
 ÄGARANDELAR 31.12.2018  ägar- ägar-
Koncernbolag  intresse% intresse%
Viria Security Oy, Vasa  100,00 100,00
Bitfactor Ab, Uleåborg  100,00 100,00
Tansec Ab, Kotka  100,00 100,00
Viria Fastigheter Ab, Vasa  100,00 100,00
Hibox Systems Oy Ab, Åbo  80,00 80,00
  
Ägarintressebolag  
Aureolis Ab, Helsingfors  41,26 41,26
Fast. Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31,  
Jakobstad  25,62 25,62

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
AKTIVA 2018 2017 2018 2017

RÖRLIGA AKTIVA    
 
14. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
 Material, förnödenheter och varor 5 947 6 284  
 Omsättningstillgångar totalt 5 947 6 284  
     
15. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR    
 Lånefordringar 4 286  4 286 
 Övriga fordringar och latent skattefordran 138 81  
 Resultatregleringar 67  67 
 Långfristiga fordringar totalt 4 491 81 4 353 
     
16. KORTFRISTIGA FORDRINGAR    
 Försäljningsfordringar 12 479 11 020 1 28
 Försäljningsfordringar av andra bolag inom koncernen   3 32
 Lånefordringar 1 300 3 1 300 279
 Övriga fordringar 418 5 145 79 5 075
 Övriga fordringar av andra bolag inom koncernen    1 397
 Resultatregleringar 6 307 6 541 3 108 157
 Resultatregleringar av andra bolag inom koncernen    4
 Kortfristiga fordringar totalt 20 504 22 709 4 492 6 972
     
	 Specifikation	av	resultatregleringar:	 	 	 	
 Räntefordran 21 3 21 3
 Skattefordran 46 390  
 Fordringar vid partiell intäktsföring  13 308  
 Periodiserade personalkostnader 132 172 83 69
 Övriga 6 095 5 669 3 005 86
 Resultatregleringar totalt 6 307 6 541 3 108 157
     
17. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER    
 Finansiella värdepappren består av aktier, fondandelar 
 samt masskuldebrevslån, vilka är föremål för offentlig 
 handel.    
     
 Återanskaffningspris 31.12. 34 813 64 434 34 813 64 434
 Bokföringsvärde 31.12. 20 568 28 628 20 568 28 628
 Differens 14 245 35 806 14 245 35 806
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(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PASSIVA 2018 2017 2018 2017

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
     
 Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1.    
 Försäljning av egna aktier 1 000  1 000 
 Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12. 1 000  1 000 
     
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1. 21 866 50 514 46 059 68 120
 Dividendutdelning -7 698 -6 824 -7 814 -8 512
 Förvärv av egna aktier -3 -27 598 -1 098 -18 495
 Försäljning av egna aktier 16 800 2 700  
 Kursdifferens  -83  
 Övriga förändringar i vinstmedel 219 369 -132 369
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12. 31 185 19 077 37 016 41 481
     
 Räkenskapsperiodens vinst 32 072 2 789 28 886 4 578
     
 Eget kapital totalt 115 680 73 289 118 325 97 482
     
 UTRÄKNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL 31.12.    
 Fond för inbetalt fritt eget kapital   1 000 
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   37 016 41 481
 Räkenskapsperiodens vinst   28 886 4 578
 Utdelningsbara medel totalt   66 902 46 059
     
 FRÄMMANDE KAPITAL    
     
19. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER    
 Ackumulerade bokslutsdispositioner i bolaget består av 
 ackumulerade avskrivningsdifferenser
    
20. AVSÄTTNINGAR    
 Avsättningar till pensioner 13 14 13 14
 Avsättningar totalt 13 14 13 14
     
21. LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL    
 Lattent skatteskuld från ackumulerade avskrivningar 0 0  
	 Lån	av	finansieringsbolag	 5	500	 25	775	 1	500	 20	498
 Koncernkontoskulder till bolag inom samma koncern   1 923 1 538
 Övriga långfristiga skulder, avbetalningsskulder 87   
 Långfristigt främmande kapital totalt 5 588 25 776 3 423 22 036
     
22. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL    
	 Lån	av	finansieringsbolag	 13	643	 1	221	 12	500	
 Erhållna förskott 151 5 285  9
 Leverantörsskulder 3 609 5 555 220 192
 Skulder till bolag inom samma koncern   87 19
 Övriga skulder 3 973 2 931 1 738 1 509
 Övriga skulder till bolag inom samma koncern    
 Resultatregleringar  18 001 10 334 8 561 854
 Resultatregleringar till bolag inom samma koncern   1 
 Kortfristigt främmande kapital totalt 39 377 25 326 23 107 2 582
     
 Specifikation	av	resultatregleringar:	 	 	 		 	
 Ränteskulder 36  33 
 Löner inkl. sociala kostnader 6 656 4 730 565 536
 Skatteskulder 4 100 839 2 481 166
 Övriga 7 208 4 764 5 482 152
 Totalt 18 001 10 334 8 561 854

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN NOTER TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSPERIODEN 

LokalTapiola och Finlands Industriinvestering Ab, dvs. Tesi 
gjorde betydande investeringar i Viria i januari då dotter-
bolaget Vemetra Holding Oy som är i Viria ägo sålde totalt 
575 000	aktier	i	Viria	Abp	till	de	nämnda.	LokalTapiola	är	nu	
Virias	största	ägare	med	300 000	aktier	och	Tesi	den	näst	
största	ägaren	med	275 000	aktier.

Viria tog i mars steget in i programvarubranschen genom 
att köpa hela aktiestocken i digitala tjänsteföretaget Bit-
factor.

I början av juni fusionerades Viria Securi och Viria 
LAN&WAN till ett enda bolag, Viria Security Ab. I och med 
fusionen blev Viria Security Finlands största bolag som le-
vererar tjänster inom övergripande säkerhet. 

Viria stärkte under sommaren sitt tjänsteutbud inom över-
gripande säkerhet genom att köpa aktiestocken i Ymon Oy 
och affärsverksamheten av Proteco-Turvatekniikka. Båda 
affärsverksamheterna har integrerats i Viria Security Ab, 
Ymon Ab:s juridiska fusion genomfördes den 31 december 
2018. 

Viria sålde Sappas hela aktiestock till en investerargrupp i 
Sverige i oktober. 

Viria Abp har under räkenskapsperioden sålt aktier i DNA i 
flera	omgångar,	till	ett	försäljningsvärde	av	totalt	cirka	33	
miljoner euro. Från affärerna inkomstförde Viria en försälj-
ningsvinst på 26,3 miljoner euro.

BOLAGETS AKTIER

Bolaget har 5 383 600 aktier.

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

EGNA AKTIER

Den 31 december 2018 var dotterbolagens aktieinnehav i 
moderbolaget 400 st. aktier (0,0 % av aktiekapitalet) och 
moderbolaget hade 80 130 st. egna aktier (1,5 % av aktie-
kapitalet), totalt 80 530 st. egna aktier hos koncernen (1,5 
% av aktiekapitalet).

Vemetra	Holding	Oy	har	sålt	575 000	st.	av	bolagets	akti-
er till LokalTapiola och Finlands Industriinvestering. Aktier 
som Vemetra Holding äger har dessutom betalats som 
ersättning	 i	Bitfactor-affären	(250 000	st.)	och	15 000	st.	
har sålts till den närmaste kretsen och övriga parter. Ersätt-
ningen per aktie var 20 euro/aktie. 

Viria Abp har sålt 63 170 egna aktier till anställda inom kon-
cernensom en del av belöningsprogrammet för personalen 
till priset 15,83 euro per aktie. Grunden för priset i program-
met är aktiens medelkurs i januari-juni i Privanet, varav har 
avdragits 10 procent.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 

EModerbolagets utdelningsbara medel är 66 901 721,81 
euro och moderbolagets vinst för räkenskapsperioden  
28 885 962,43 euro. För bolagsstämman föreslår styrel-
sen en vinstutdelning av de utdelningsbara medlen på 1,83 
euro/aktie. 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomis-
ka ställning efter räkenskapsperiodens slut.

BETYDANDE JURIDISKA ÄRENDEN

Behandlingen av en klandertalan som väckts mot det Eli-
sa-arrangemang som en extra bolagsstämma beslutade 
om sommaren 2016 avslutades sommaren 2018 med en 
överenskommelse med Ismo Kankaanpää.

Visual Data Oy:s talan om skyldighet att lämna ut abon-
nentuppgifter förkastades av tingsrätten och ett besvär 
som gäller detta förkastades också i hovrätten. Visual Data 
Oy beviljades inte besvärstillstånd i högsta domstolen. 

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODENS 
SLUT

Viria Abp:s ägarandel i Aureolis Oy ökade till 70 procent 
den 2 januari 2019 och bolaget tas i fortsättningen upp 
som dotterbolag i koncernens bokslut. 

Viria har i början av februari köpt Spellpoint Group Ab:s hela 
aktiestock. 
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(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
   2018 2017 2018 2017

SÄKERHETER 

Skulder för vilkas säkerhet har getts företagsinteckning
Lån	av	finansieringsbolag	 2	 190	 	
Checkräkningslimit    
 Beviljad limit totalt  750  
 Använd    
Givna företagsinteckningar    
 Företagsinteckningar ställda som säkerhet 485 1 898  
 Företagsinteckningar i eget förvar 5 000 5 151 5 000 5 000
    
Skulder för vilkas säkerhet har getts kontopant    
Lån	av	finansieringsbolag	 	 5	000	 	 5	000
Givna kontopant  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
  Använd  1 498  2 618
    14 000 17 000  27 000
För säkerhet givna aktier / negative pledge 9 702 12 584 9 702 12 584
    9 702 12 584 9 702 12 584
    
Skulder, vilkas säkerhet är garantier    
Lån	av	finansieringsbolag	 5	143	 6	286	 	
Limit  195 209  
Värdet på garantisäkerheter 5 338 6 494  
 
Ansvarsförbindelser ställda för bolag inom samma koncern   8 900 9 150 
  
Ansvarsförbindelser    
    
Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar 3 739 3 010 50 57
Förfaller till betalning under följande 12 månader 2 988 3 066 15 42
Förfaller till betalning senare 6 727 6 076 65 99
Totalt    
    
Övriga säkerheter och ansvar   
 Beviljad säkerhet totalt 393 359  
 Använd 588 516   
 
Återbetalningsansvar för fastighetsinvesteringars 
mervärdesskatt 98 319  
    
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt 22 938 32 888 18 667 26 834
    
Viria Fastigheter Ab är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts under år 2014 för aktiverade 
investeringar i fastigheterna  Puskantie 16-18 och Torggatan 36, för aktiverade investeringar i fastigheterna 
Museigatan 11, Yrittäjäntie och Puskantie 16-18 år 2014  och samt för aktiverade investeringar i Museigatan 11 år 2016.  
  
Viria Fastigheter Ab negative pledge till Danske Bank Abp.    

ÖVRIGA NOTER

Bokslutets och verksamhetsberättelsens 
datering och underskrift

Vasa den 26 februari 2019 
  
 Kai Dahl, ordförande Jussi Hattula  Samu Konttinen 

 Timo Kotilainen Elina Piispanen Vesa Routamaa 

Mika Vihervuori, verkställande direktör

Förvaltningsrådets yttrande

Förvaltningsrådet har tagit del av Viria Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, 
koncernbokslut och revisionsberättelse för år 2018 och tillstyrker fastställande
av bokslutet inklusive koncernbokslutet samt disposition av de utdelningsbara 

vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag.

Seinäjoki 4.4.2019 
 

På förvaltningsrådets vägnar:
Martti Alakoski, ordförande
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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 1.1–31.12.2018. Bokslutet omfat-
tar 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 professi-
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• Identifierar	och	bedömer	vi	riskerna	för	väsentliga	felaktigheter	i	bok-

slutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 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 oegentligheter 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	osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om moderbolagets eller koncernens förmåga 
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 väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, mo-
difiera	uttalandet	om	bokslutet.	Våra	slutsatser	baseras	på	de	revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett moderbo-
lag 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som	vi	identifierat	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 övriga informationen i samband med 
revisionen av bokslutet och i samband med detta göra en bedömning 
av	om	det	finns	väsentliga	motstridigheter	mellan	den	övriga	informa-
tionen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revi-
sionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättel-
sen 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 bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse.
 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 26.2.2019
KPMG OY AB
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