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Vårt uppdrag är att bygga 
en bättre och tryggare 

morgondag med information 
och smart teknik.
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Verkställande direktörens 
översikt
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Viria såg igen lite annorlunda ut som bolag då året 2019 
började. Dataanalysföretaget Aureolis Oy som varit ett in-
tressebolag under ett och ett halvt års tid blev vid årsskiftet 
Virias dotterbolag och dess resultat redovisas för första 
gången i koncernens bokslut. Aureolis var med i koncer-
nens verksamhet redan som intressebolag och under det 
gångna året har samarbetet tätnat ytterligare. 

Vi köpte även ett annat företag i början av året. Spellpoint 
Oy kom in i Viria med kompetens inom identitets- och 
åtkomstkontroll och betydel-
sen av denna kompetens då 
företagens cybersäkerhet 
ska säkerställas har ökat 
betydligt då molntjänster 
blivit vanligare. 

Fastän	vi	fick	nya	bolag	till	koncernen,	nådde	omsättningen	
inte riktigt upp till samma nivå som året innan. Det är ingen 
överraskning,	eftersom	de	bolag	som	vi	köpt	tillsammans	
har en mindre omsättning än dotterbolaget AB Sappa som 
såldes hösten 2018. 

Början av året blev dessutom svagare då några stora kun-
der drog ner med sina köp inom digital utveckling. Genom 
gott säljarbete kunde dessa ersättas med nya kundrelatio-
ner och svackan var tillfällig. 

Inom säkerhetsverksamheten låg den organiska tillväxten 
på god nivå hela året och den accelererade till och med 
årets sista månader. Även lönsamhetsutvecklingen inom 
säkerhetsverksamheten utvecklades bra under räkenskaps-
perioden. 

Virias	resultat	har	under	flera	år	präglats	av	förändringar	i	
koncernstrukturen	och	flera	poster	av	engångskaraktär	som	
gör det svårare att jämföra resultatutvecklingen. Så hände 
även år 2019. Utöver förändringar i koncernstrukturen är 
den största posten som gör det svårare att jämföra resulta-
tet den försäljningsvinst som redovisades vid försäljning av 
DNA-aktier. Å andra sidan blev resultatet svagare på grund 
av nedskrivningar av några fastigheter och goodwillavskriv-
ningar	av	flera	företagsköp	som	gjorts	under	de	senaste	
åren. 

Vår operativa lönsamhet är ännu inte 
på den nivå som vi vill och vi utvecklar 
ständigt verksamheten för att förbättra 
den. På lång sikt är tillväxt den bästa 
metoden	för	att	förbättra	lönsamheten,	

eftersom vi då kan dra nya av fördelarna med 
en större volym. 

Viria genomförde under året under ledning av 
styrelsen	en	omfattande	strategiplanering,	där	
Virias	uppdrag	och	framtid	specificeras	utifrån	
olika	scenarion.	Det	är	fint	att	se	att	de	riktlinjer	
som vi för några år sedan drog upp för att bygga Viria är 
riktlinjer som fungerar. Riktlinjerna är en bra grund då vi 
fortsätter utveckla Viria.  

Virias uppdrag är att bygga en bättre och tryggare morgon-
dag med hjälp av information och smart teknik. Vårt mål 
är kraftig tillväxt genom en kundorienterad utveckling av 
utbudet och kunnandet samt samarbete mellan affärsverk-
samheterna gällande försäljning och skapande av kundlös-
ningar.

Vi	har	två	starka	affärsområden,	Informationslösningar	och	
Säkerhetslösningar. Båda växer och gör ett gott resultat 
och de har en stark marknadsposition. Viria är ett excep-
tionellt bolag genom affärsområdenas samarbete och de 
gemensamma lösningarna som skapas. Data som samlas i 
säkerhetslösningarna kan förädlas och nyttjas i affärsverk-
samhet. Exempel som genomförts är till exempel analys av 
lokalers	användningsgrad	och	trivselfaktorer,	där	kameror	
eller	rörelsesensorer	används	som	givare,	eller	användarori-
enterad förnyelse av administrationssystem för säkerhet. 

Året gick snabbt. Fastän takten var lugnare gällande stora 
förändringar,	såsom	företagsköp,	har	bolaget	jobbat	hårt	
med att betjäna kunder och utveckla verksamheten. Enligt 
undersökningar är våra kunder väldigt nöjda med oss. Det 
har vi vår engagerade och kompetenta personal att tacka 

för – tack! Vi 
satsar fortfarande 
starkt på att göra 
personalen till 
Virias överlägsna 
konkurrensfördel. 
Jag vill även tacka 

alla våra kunder för samarbetet samt aktieägarna för ert 
engagemang i att utveckla Viria.

 Mika Vihervuori

Enligt undersökningar 
är våra kunder väldigt 
nöjda med oss.

Viria är ett exceptionellt bolag 
genom affärsområdenas 
samarbete och de gemensamma 
lösningarna som skapas.

Data som samlas i 
säkerhetslösningarna 
kan förädlas och nyttjas i 
affärsverksamhet.

Verkställande direktörens översikt
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I	vår	verksamhet	förenas	informationsledning,	gedigen	
expertis inom digital affärsverksamhet samt informations-
säkerhet och säkerhetsteknik samt ett kundnära och nyska-
pande verksamhetssätt.

Vi är en stark aktör som är med och bygger upp en omvärld 
som digitaliseras. För oss är det viktigt att göra det på ett 
tryggt och hållbart sätt. Med vår hjälp kan våra kunder får ut 
mera	av	sin	data	och	skapa	specifika	digitala	tjänster	och	
tjänstemodeller. 

Precis lika viktigt som att skapa nytt är att säkerställa 
kontinuiteten i kundens affärsverksamhet. Viria är det enda 
bolaget i Finland som producerar övergripande säkerhet. 
För	att	skydda	information,	människor	och	tillgångar	i	en	
uppkopplad värld behövs skyddsmetoder för både fysiska 
hot som cyberhot och det effektivaste är att hantera det här 
som en helhet.  

Vi vill vara nära kunden och vårt nätverk av verksamhetsstäl-
len på 23 orter säkrar en god nationell betjäningsförmåga. 
Våra	största	verksamhetsställen	finns	i	huvudstadsregionen	
och Uleåborg. 

Viria i korthet  
Viria är en lösningsleverantör inom informations- och 

säkerhetsteknologibranschen och bygger en trygg 
digitalisering i samhället.

Våra tjänsteområden

Konsultering

DIGITAL SÄKERHET 

Informations- och 
cybersäkerhet

Infrastruktur

Identitets- och 
åtkomstkontroll

FYSISK SÄKERHET

Säkerhetsteknologi

Strukturell säkerhet

Dataöverföringstjänster

Larm- och 
administratörstjänster

DITITAL UTVECKLING

Programvaru-
utveckling

Tjänstedesign

IPTV-tjänster

INFORMATIONSLEDNING

Analys

Business Intelligence

Datalager

Rapportering
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Strategi

Vi hjälper våra kunder att nå 
framgång. 
• Vi hjälper våra kunder att dra nytta av information och 

digitalisering för att generera en bättre kundupplevelse 
och nå konkurrensfördelar.

• Vi	skapar	sinnesro	genom	att	skydda	människor,	infor-
mation och tillgångar med lösningar som säkerställer en 
trygg och smidig vardag. 

Vi	bygger	innovativa,	hållbara	digitala	tjänster	som	grundas	
på vår gedigna förståelse för kunderna och kundbehoven 
som vi förvärvat genom tjänstedesign och nyttjande av 
data. Vi är föregångare när det gäller utvecklingsarbete 
inom informationsstyrda organisationer.

Vi är unika i Finland såtillvida att vi erbjuder övergripande 
säkerhet,	både	digitalt	och	fysiskt	skydd	och	effektiverar	
kundens hantering av säkerhet. Vårt mål är att säkerhet ska 
vara okomplicerat och vi vill att behöriga på ett tryggt och 
smidigt	sätt	ska	kunna	använda	information,	system	och	
passager.

Vi siktar på en stark tillväxt. 
Den starka digitaliseringsutvecklingen i företagen och i sam-
hället samt att tydliga gränser saknas mellan den digitala 
och fysiska omvärlden är gynnsam plattform för tillväxt för 
Viria. Vårt mål är att växa snabbare än marknaden.

Tillväxtkällor är stark efterfrågan på tjänster och strategiskt 
fokus	på	växande	tjänsteområden,	såsom	dataanalytis,	digi-
talisering av affärsverksamhet och cybersäkerhet. Vår breda 
kundkrets ger möjlighet till stora synergieffekter i försälj-
ningen	av	tjänster,	och	affärsverksamheterna	kompletterar	
varandra vilket är en grund för nya innovativa kundlösningar. 
Vi	tar	till	exempel	in	dataanalys	i	säkerhetslösningar,	vilket	
betyder att kunden får både säkerhet och andra fördelar.
Vår starka balansräkning ger möjlighet till företagsköp som 
stöder strategin.

Vår framgång byggs av människorna 
och deras kunnande. 
Människorna gör Viria och tjänsterna. Våra kunder är väldigt 
nöjda	med	oss,	vilket	beror	på	kunniga	och	engagerade	
medarbetare och vår möjlighet att betjäna hela Finland. Vi 
vill	vara	en	arbetsplats	där	människorna	mår	bra,	utvecklas	
professionellt och upplever sitt arbete meningsfullt varje 
dag.

Principer som styr vår 
verksamhet:

vill lära oss  
   nytt

Virias uppdrag är att bygga en bättre och 
tryggare morgondag genom information och 

smart teknik.

vi är rejäla,
vänliga,

pålitliga,
modiga,
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Nyckeltal 2019

103,1
5,5

12,5

M€

M€

M€

Omsättning 

Justerat rörelseresultat 
före avskrivningar 

Justerat resultat 
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Viria	hade	år	2019	en	omsättning	på	103,1	miljoner	euro.	
Den något lägre omsättningen än året innan beror huvud-
sakligen på förändringar i koncernstrukturen. Vi avstod 
från	vårt	dotterbolag	i	Sverige,	AB	Sappa,	hösten	2018	och	
fastän	nya	bolag	upptogs	i	koncernen	år	2019,	tillförde	de	
inte lika mycket omsättning som Sappa gjorde året innan. 

Omsättningen och lönsamheten utvecklades positivt i slutet 
av	året,	då	några	större	kunders	nedskärningar	i	inköp	av	
digital utveckling kunde ersättas med nya kundrelationer. 
Inom säkerhetsverksamheten låg den organiska tillväxten 
på god nivå hela året och den accelererade till och med 

under årets sista månader. Vi är även nöjda med säkerhets-
verksamhetens lönsamhetsutveckling under räkenskapspe-
rioden. 

Rörelsevinsten försvagades av goodwillavskrivningar på 
grund av företagsköp och nedskrivningar av några fastighe-
ter. Den försäljningsvinst som redovisade för försäljningen 
av DNA-aktier till Telenor i oktober höjde dock räkenskaps-
periodens	resultat	till	10,9	miljoner	euro.	Jämförelseperio-
dens exceptionellt höga resultat förklaras av försäljnings-
vinst från aktier i DNA och AB Sappa. 

FÖRDELNINGEN AV OMSÄTTNING  
I AFFÄRSVERKSAMHETERNA, M€

Information	37,7
Säkerhet	65,1
Övriga	2,6

FÖRDELNINGEN AV PERSONAL  
I AFFÄRSVERKSAMHETERNA  (FTE)

Information 308
Säkerhet 375
Moderbolag 16

CENTRALA NYCKELTAL

Omsättning,	M€

Rörelseresultat	före	avskrivningar,	M€

Rörelseresultat	före	avskrivningar,	%	

Justerat	rörelseresultat	före	avskrivningar,	M€

Rörelsevinst	före	goodwillavskrivningar,	M€

Justerad	rörelsevinst	före	goodwillavskrivningar,	M€	

Rörelsevinst,	M€

Justerad	rörelsevinst,	M€

Räkenskapsperiodens	resultat,	M€

Justerat	räkenskapsperiodens	resultat,	M€

  

Balansräkning,	M€

Soliditetsgrad,	%

Resultat/aktie,	euro

Moderbolagets	eget	kapital/aktie,	euro

Personal i genomsnitt

2019 

103,1	

5,6	

5,4	

5,5	

1,7	

3,3	

-5,2	

-3,6	

10,9	

12,5	

 

152,5

78,7	

2,04	

23 

693 

2018 

104,9	

21,2	

20,2	

6,3	

18,7	

3,8	

13,1	

-1,8	

32,1	

18,1	

 

161,0

72,1	

6,02

22

516 

Nyckeltal 2019
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Säkerhetslösningar  

För att skydda människorna, informationen 
och tillgångarna behövs både fysiska och 
digitala skyddsmetoder. Därför är tanken 
övergripande säkerhet grunden för Virias 

säkerhetsaffärsverksamhet. 

Övergripande säkerhet
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Säkerhetslösningar 

Säkerhetsverksamheten består av Viria Security Oy, 
Tansec Oy och Spellpoint Oy som köptes till koncernen 
i februari 2019.  

Viria Security är en av Finlands största leverantörer inom 
företagssäkerhet och det enda bolaget som i sortimentet 
har både cybersäkerhets- och informationsnätstjänster 
samt lösningar inom säkerhetsteknologi och låsning. Tan-
sec	är	specialiserad	på	system	för	meddelandeöverföring,	
med vilka till exempel brand- och inbrottslarm överförs till 
rätt ställe direkt. Spellpoints kärnkompetens är åtkomst- 
och	identitetskontroll,	för	att	ge	behöriga	enkel	åtkomst	till	
system,	men	ingen	åtkomst	för	obehöriga	ingen.		

OPERATIV MILJÖ
Förändringar	i	företagens	it-miljö,	såsom	moln-
tjänster,	ett	ökat	antal	system	och	integrationer	
samt ekosystem mellan företag ökar behovet av 
cybersäkerhetstjänster och medför nya utmaning-
ar. Allt professionellare och metodisk internetkri-
minalitet är en utmaning för både tekniken och 
företagens verksamhetssätt. Sakernas internet 
(IoT)	och	molntjänster	blir	allt	vanligare,	vilket	
leder till nya behov av förutseende säkerhet och betydelse 
av till exempel identitets- och åtkomstkontroll ökar.

Även fysisk säkerhetsteknik digitaliseras i nätverk och 
betydelsen av cybersäkerhet ökar. Vi är på väg mot övergri-
pande	lösningar	som	är	enkla	att	administrera,	vilket	leder	
till fokus på integrerbara system som administreras via 
internet.

Inom både den fysiska och digitala säkerheten är övergång-
en från engångsinvesteringar till fortlöpande tjänster en 
stark	trend,	där	kunden	betalar	månadsavgift	och	leverantö-
ren ansvarar för underhållet. 

LÄGESBILD I REALTID 
Informationsnätens allt större roll och den tekniska utveck-
lingen sammanlänkar allt mera den digitala och fysiska 
säkerheten. En attack mot ett företags interna nät kan 
uppstå till exempel via en oskyddad övervakningskamera. 
Särskilt stora företag har märkt att säkerhetshanteringen 
effektiveras genom att förena informationssäkerheten 
och fastighetssäkerheten. Skuggområden i säkerheten 
upptäcks då lättare. 

Effektiviteten och reaktionssnabbheten förbättras till exem-
pel med en lägesbild i olika säkerhetssystem i realtid och 
fjärradministration av system. Under räkenskapsperioden 
började Viria Security använda en ny OneManage-kundpor-
tal som är en av de mångsidigaste och användarvänligaste 
kundportalerna på marknaden. Koncernbolaget Bitfactor 
gjorde arbetet med att förnya OneManage. 

 

Inom tjänsteutvecklingen satsades mest på realtidsöver-
vakning av kundernas datasäkerhetssituation. Viria cyber-
säkerhetscentrals (CSOC) observations- och tjänsteförmå-
ga stärktes genom att tillföra resurser och kompetens samt 
nyttja	avancerad	teknik,	såsom	maskininlärning.	Sedan	
september 2019 har cybersäkerhetscentralen producerat 
tjänster dygnet runt.

Säkerhetslösningar kan nyttjas på många sätt i framtiden. 
Tansec kom i augusti ut på marknaden med en molnba-
serad	fastighetsadministrationstjänst,	som	kan	användas	
bland	annat	för	larmöverföring,	fjärrövervakning	och	förut-
seende	underhåll,	optimerat	underhåll	samt	dataöverföring	
till ett önskat ställe för vidareförädling.  

Vad gäller nyttjande av data som genereras i 
säkerhetssystem har som ett exempel Viria 
Security och Aureolis byggt smarta IoT-lösningar 
för uppföljning av fastighetens användningsgrad 
och trivselfaktorer. På sjukhus används de system 
som i första hand är framtagna för personsäker-
het	även	för	övriga	ändamål,	såsom	lokalisering	
av apparater eller förbättring av kundupplevelsen. 

 
EKONOMISKT RESULTAT
Säkerhetsaffärsverksamheten gick bra även år 2019. 
Omsättningen	ökade	till	65,1	euro	(59,6)	och	lönsamheten	
förbättrades jämfört med året innan. Tillväxten är till en 
del	oorganisk	och	beror	på	att	Spellpoint	Oy	kom	med,	
men verksamheten uppvisade även organisk tillväxt under 
räkenskapsperioden. 

Vi är på väg mot övergripande lösningar som är enkla att 
administrera, vilket leder till fokus på integrerbara system 
som administreras via internet.
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Informationslösningar

Våra kunders konkurrenskraft förbättras 
genom dataanalys och digitala tjänster som 
grundas på gedigen förståelse för kunderna 

och kundbehoven. 
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Informationslösningar

I Virias informationsverksamhet ingår Bitfactor Oy,  
Hibox Systems Ab och Aureolis Oy som är Virias dot-
terbolag sedan början av år 2019. 

Bitfactor producerar för kunderna lösningar inom digital 
affärsverksamhet,	vilket	innebär	programvaruutveckling,	
tjänstedesign,	planering	av	användarupplevelsen	och	analy-
tis. Aureolis är en expert på informationsledning och tjänst-
eutbudet omfattar allt från datalagring till rapportering och 
dataanalys samt konsultering inom nyttjande av 
information.  Hibox tar fram iptv- och hotell-tv-pro-
gramvara och levererar totallösningar. 

OPERATIV MILJÖ
Den kraftiga digitaliseringsutvecklingen i företa-
gen och i samhället är en av de viktigaste drivkraf-
terna för Virias tillväxt. Digitalisering är mycket 
mera än den tekniska utvecklingen. Tjänster och 
system tas fram utifrån affärsverksamheten och använda-
rupplevelsen	är	central,	och	utöver	den	egentliga	pro-
gramvarulösningen omformas ofta även själva processen 
och ibland hela affärsmodellen. Vid sidan av de tekniska 
kunskaperna är även kund- och affärskompetens samt 
betydelsen av tjänstedesign viktigt i utvecklingsprojekten.

Nyttjande av data och informationsledning är centrala tren-
der inom affärsutveckling. Datamängderna ökar exponen-
tionellt	och	inom	organisationerna	finns	det	en	stark	vilja	
att utveckla verksamheten så att den blir informationsstyrd 
och	att	nyttja	den	artificiella	intelligensens	möjigheter.	

Informationsförädling,	analys	och	konsultering	inom	infor-
mationsledning är Virias kärnkompetens. Genom att förena 
kärnkompetensen med koncernens övriga tjänsteområden 
skapas lösningar till exempel för industriellt internet. 

Utbildningen för branschen har inte hållit samma takt som 
efterfrågan vilket lett till en tuff konkurrens om kunniga 
medarbetare. Det här hindrar i viss mån hela branschens 
tillväxt. Kunskapsutmaningarna ökar till följd av den snabba 

teknologiutvecklingen samt kraven på förmåga att förstå 
kundens affärsverksamhet vilket är centralt då det gäller 
digitala tjänstemodeller. Aureolis har svarat på utmaningen 
genom	att	starta	ett	eget	utbildningsprogram,	BI-akademin,	
för att få nya medarbetare och vidareutbilda sina medarbe-
tare. 

KUNDFÖRSTÅELSE UTGÅNGSPUNKTEN
Våra kundrelationer baseras på långsiktigt samarbete och 
förtroende samt goda insikter i kraven i våra kunders affärs-
verksamhet. Flera av våra kunder är stora och mellanstora 
företag	i	olika	branscher,	men	vi	har	även	främjat	digitalise-

ringen i många små företag och inom offentlig sektor. 
Vi	är	oberoende	av	specifik	teknik,	vilket	gör	att	vi	alltid	kan	
välja de bästa metoderna och verktygen för våra kunder. 
Vårt eget utvecklingsarbete präglas av smidiga produk-
tionsprocesser och mycket tätt samarbete med kunden.  

Vad gäller nyttjande av affärsinformation är särskilt analys 
och	informationsledning	växande	områden,	dvs.	data	nytt-
jas i stället för bara inom rapportering allt mera som grund 

för prognosmodeller och slutsatser som stöder 
affärsverksamheten. Nya dimensioner i analyser-
na nås då kundens egen data sammanförs med 
öppen	data	från	något	annat	ställe,	såsom	väder-
prognoser,	befolknings-	och	företagsinformation.	
I samarbete med Viria Security har Aureolis ana-
lyserat	användningsgraden	i	allmänna	utrymmen,	
där säkerhetstekniken nyttjas som sensor. 

EKONOMISK UTVECKLING
Informationsverksamhetens	omsättning	var	37,7	(19,1)	
miljoner euro. Den stora ökningen jämfört med året innan 
förklaras av att Aureolis tidigare var ett intressebolag och 
nu upptagits till ett dotterbolag i koncernen. Bolagens 
organiska tillväxt nådde inte upp till samma nivå som åren 
innan. Lönsamheten ligger fortfarande på bra nivå. 

Data nyttjas i stället för bara inom rapportering allt mera 
som grund för prognosmodeller och slutsatser som 
stöder affärsverksamheten.
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Företagsansvar

Virias uppdrag är att bygga en bättre och tryggare 
vardag. Vi vill vara med och skapa ett samhälle där 

information och digitala lösningar gör människornas 
vardag enklare, främjar välbefinnandet och sparar på 
naturresurser. Våra lösningar skyddar människorna, 

informationen och tillgångarna. 

Grunden	för	vårt	arbete	är	ansvarsfull	informationsbehandling,	kontroll	över	
leveranskedjorna samt miljö- och kvalitetsarbete. 

Den	här	temahelheten	är	grunden	för	Virias	ledning	av	företagsansvar,	
uppföljning och rapportering. År 2019 har vi preciserat innehållet och valt 

åtgärder och mätare för att följa framstegen. 

Vårt företagsansvar byggs upp kring tre teman: 

1 2 3Trygg 
digitalisering

Sjyst 
välfärd

Mångformig och 
framåtskridande
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Grunden för vårt arbete

Ansvarsfulla Viria
TRYGGARE SAMHÄLLE, BÄTTRE VARDAG

Trygg digitalisering Mångformig och 
framåtskridande

Sjyst välfärd

• Säkerhet	för	informationen,	
tillgångarna och människorna

• Vi bygger framgång med digitala 
lösningar och information

• Våra lösningar håller för 
framtidens affärs- och 
datasäkerhetsutmaningar

• Vi är sjysta
• Vår tillväxt är lönsam och 

soliditeten är god
• Vi skapar välfärd i Finland och 

betalar skatt som vi ska

• Vårt arbetskollektiv är 
mångformigt med företagaranda

• Vi vill erbjuda likvärdiga 
möjligheter till utveckling

• Arbetssäkerheten går alltid först

• Vi behandlar data på ett ansvarsfullt sätt och respekterar integritetsskyddet
• Vi gör ansvarsfulla inköp och strävar efter ansvarsfulla leveranskedjor
• Vi betonar effektivitet under hela utrustningsbeståndets livslängd 
• Vi håller nere avfallsmängderna och återvinner
• Vårt	kvalitets-	och	miljöarbete	är	certifierat

GEMENSAMMA VERKSAMHETSPRINCIPER OCH 
ETISKA ANVISNINGAR ÄR VÅRA RÄTTESNÖREN 
Vår	verksamhet,	våra	beslut	och	vårt	beteende	styrs	av	
gemensamma principer: 
Sjysthet,	vänlighet,	pålitlighet,	mod	och	vilja	att	lära	oss	
nytt. 

För	att	säkerställa	våra	tjänsters	kvalitet,	människornas	
välmående och de etiska aspekterna samt minimera vår 
miljöpåverkan har vi etiska anvisningar och koncernpolicy. 
I	dessa	ingår	även	en	policy	för	hindrande	av	mutor,	som	

innehåller regler och bestämmelser för gåvor och gästfrihet. 
Syftet med verksamhetsanvisningarna är att säkra att alla i 
Virias tjänst agerar på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Vi förutsätter också att koncernens samarbetspartner följer 
motsvarande etiskt hållbara principer. Vi beaktar detta då vi 
väljer samarbetspartner. 

TRYGG DIGITALISERING
Kärnan i Virias verksamhet är att bygga ett tryggt informa-
tionssamhälle. Vi skyddar varje dag hundratals människor i 

våra	kundföretag	och	inom	offentlig	sektor,	och	dessutom	
informationen och de övriga tillgångarna mot fysiska och 
digitala	hot.	Indirekt	har	vi	ännu	större	inflytande,	till	ex-
empel stöder vi samhällets beredskap för cyberhot i viktig 
infrastruktur.

År 2019 har vi satsat särskilt på realtidsövervakning av kun-
dernas säkerhetssituation och på en snabb reaktionsförmå-
ga. Cybersäkerhetscentralen betjänar kunder dygnet runt. 

Företagsansvar
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Viria Security beviljades hösten 2019 det internationella 
datasäkerhetscertifikatet	ISO/IEC	27001.	Vid	kvalitetsrevi-
sionen	för	certifikatet	granskades	praxis	för	datasäkerhet,	
dataskydd och riskhantering bland annat ur perspektiven 
ledning,	system,	arbete,	dokumentering	och	ständig	utveck-
ling.

Säkerhet,	hållbarhet	och	datasekretess	är	centrala	också	
då det gäller utveckling och informationsförädling i sam-
band med digitala tjänster. För oss är det viktigt att skapa 
tjänster	som	genuint	gör	vardagen	smidigare,och	att	inte	
pruta på användarupplevelsen på grund av säkerheten eller 
tvärtom. 

Viria har undertecknat det internationella uppropet Paris 
Call	for	Trust	&	Security	in	Cyberspace,	som	innehåller	nio	
principer för cybersäkerhet och en förbindelse till samarbe-
te för att främja en trygg cybermiljö.

Genom att underteckna förbinder sig Viria till bland annat
• förebygga cyberhot mot människor eller kritisk infra-

struktur,
• förbättra säkerheten i digitala produkter och tjänster 

under	hela	deras	livslängd,
• förebygga brott som gäller företagens information eller 

immateriella rättigheter
• främja ansvarsfulla beteendenormer och bygga tillit i 

cybervärlden.

Informationsledning innebär nya möjligheter för företag och 
sammanslutningar: om data nyttjas på rätt sätt kan det ge 
en	effektivare	verksamhet,	bättre	resultat	och	konkurrens-
fördelar och nya affärsmöjligheter. 

SJYST VÄLFÄRD
Vi verkar i branscher där förtroendet är i nyckelposition. Det 
är självklart för oss att vara hederliga och handla utifrån 
våra intressegruppers bästa. 

Vår växande och lönsamma verksamhet skapar jobb och 
inkomstflöden	runt	om	i	landet.	Vi	verkar	på	23	orter	och	på	
dessa producerar vi tjänster för hela Finland. Viria betalade 
under	räkenskapsperioden	2019	42,6	miljoner	euro	i	löner	
och arvoden. Dessutom skapar vi ekonomiskt välstånd 
också indirekt genom de underleverantörsföretag som vi 
anlitar.  

Vi	sätter	värde	på	den	finländska	välfärdsmodellen	och	vi	är	
beredda att bidra till den genom skatter. År 2019 betalade 
Viria	4,5	miljoner	euro	i	inkomstskatt.	

Viria	ägs	av	människor,	företag	och	offentliga	organ	i	
Finland. Av cirka 30 000 ägare är 95 procent privatpersoner 
och dessa äger 63 procent av alla aktier. År 2019 betalade 
Viria	utdelning	totalt	9,1	miljoner	euro	och	utdelningsförsla-
get	för	år	2019	motsvarar	totalt	10,4	miljoner	euro.	

MÅNGFORMIG OCH FRAMÅTSKRIDANDE
Viria-koncernen sysselsätter cirka 700 personer på 23 orter. 
Grunden i vårt arbetskollektiv är respekt för andra. Koncer-
nen	har	genom	företagsköp	byggts	upp	av	flera	olika	bolag	
och delvis till följd av den här bakgrunden är företagaran-
dan fortfarande stark bland Viria-anställda. 

Vi vill att Viria är en arbetsgemenskap där människorna 
trivs och mår bra och känner att de utför meningsfullt ar-
bete varje dag. Vi mäter personalens nöjdhet varje år både 
genom en omfattande enkät och genom korta pulsenkäter. 
Det viktigaste för att uppleva nöjdhet i arbete är enligt 
våra	anställda	intressanta	arbetsuppgifter,	stark	samman-
hållning på arbetsplatsen samt rättvis lönesättning. I en 
expertorganisation betonas möjligheterna att utveckla sig 
själv och sin kompetens samt påverkansmöjligheter på det 
egna arbetet. 

I enkäten år 2019 låg totalnöjdheten på samma nivå som 
året	innan,	i	snitt	78	(på	skalan	0–100).	I	en	del	bolag	låg	
nöjdheten	på	toppnivå,	vilket	är	resultatet	av	konsekvent	
arbete för människornas välmående och en fungerande 
företagskultur. Vi förbättrar ständigt förutsättningarna för 
arbete och möjligheterna att påverka arbetets innehåll. För 
att utveckla ledarskapet startade vi hösten 2019 utbild-
ningsprogrammet En bra chef hos Viria. 

Kunnande	är	vår	viktigaste	resurs,	så	att	utveckla	perso-
nalens kunnande är viktigt. Metoder för detta är lärande 
i	arbete,	vår	egen	utbildning	och	extern	utbildning	bland	
annat	via	utbildningsprogram	för	certifikat.	Viria	uppmanar	
också till egeninitierad utbildning och deltar i kostnader för 
detta. Aureolis har grundat en BI-akademi för medarbetare 
och kunder. 

Vi vill att Viria ska vara en likvärdig arbetsplats för alla. 
För att förebygga diskriminering och ojälik behandling 
har Viria en jämlikhetsplan och vi påminner om innehållet 
i den regelbundet vid chefs- och personalmöten. I våra 
branscher,	säkerhets-	och	it-branschen,	är	kvinnornas	andel	
av arbetskraften låg och Viria är inget undantag i detta av-
seende. Vi har i olika sammanhang lyft fram våra kvinnliga 
medarbetare	för	att	uppmuntra	flickor	att	söka	till	tekniska	
utbildningar. 

Företagsansvar

M€ 2019 2018

Löner och arvoden 42,6	 30,0

Utdelning 	9,1	 7,0

Inkomstskatter 4,5	 4,7
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Varje Viriaanställd har rätt att gå hem frisk. Vad gäller ar-
betarsäkerhet har vi satt målet noll olycksfall. En tillräcklig 
säkerhetsutbildning är en väsentlig del av introduktionen 
för nya anställda. Vi satsar också mycket på välmående i 
arbete.	Viria	Security	har	ett	OHSAS	18001:2007-certifierat	
arbetshälso- och arbetsskyddssystem.  

Det aktiebaserade incitamentprogrammet för medarbetar-
na blev väldigt populärt både år 2018 och 2019 och över 
hälften av medarbetarna har deltagit båda åren. Populari-
teten vittnar om medarbetarnas engagemang och tilltro till 
Virias framtid. 

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 informationen med 
förtroende och vi gör det bara på det sätt som lagar och för-
ordningar,	till	exempel	EU:s	dataskyddsförordning,	tillåter.	

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	och	ISO	
27001-certifierat	ledningsystem	för	informationssäkerhet.	

Vi följer upp kundnöjdheten regelbundet varje år både med 
en enkät på bolagsnivå och med enkäter som gäller olika 
projekt. Målet med Virias miljöarbete är ett genom ständiga 
förbättringar förebygga slöseri samt minska energianvänd-
ningen. Vad gäller utrustning och inventarier betonar vi 
förutom säkerhet också hållbarhet och effektivitet i enlighet 
med livscykeltanken. Vi följer upp våra fordons utsläppsni-

vå varje månad och år 2019 har vi effektiverat avfallsåter-
vinningen. 

Vi beaktar ansvarsfullheten i leveranskedjorna och i an-
skaffningar. Vi förutsätter att våra partner förbinder sig till 
våra principer. 

Företagsansvar

Huvudstadsregionen 265
Uleåborg 184
Åbo 40
Karleby 37
Seinäjoki 35
Vasa 32
Villmanstrand 24
Övriga 125

Viria Security 344
Tansec 8
Spellpoint 25
Aureolis 128
Bitfactor 153
Hibox Systems 28
Viria Abp 16

DE STÖRSTA 
VERKSAMHETSSTÄLLEN (NOE)

PERSONALENSFÖRDELNING  
I BOLAGEN (FTE)  
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Viria är en lösningsleverantör inom infor-
mations- och säkerhetsteknologi och Virias 
uppdrag är att för kunderna bygga trygg di-
gitalisering. 

Koncernen har två affärsverksamhetsområ-
den: informationsverksamhet och säkerhets-
verksamhet.  Informationsverksamheten pro-
ducerar	 tjänster	 inom	 informationsledning,	
dataanalys och informationsförädling samt 
lösningar	 som	 främjar	 digitalisering,	 från	
tjänste- och gränssnittsdesign till program-
varuutveckling. Virias säkerhetsverksamhet 
grundas på principen övergripande säkerhet 
som förenar cybersäkerhetstjänster och lös-
ningar inom säkerhetsteknik och låsning.   

OPERATIV MILJÖ
Den kraftiga digitaliseringsutvecklingen i 
företag och samhälle är en central drivkraft 
för Virias tillväxt. Det här påverkar direkt el-
ler	indirekt	nästan	alla	Virias	tjänsteområden,	
mest av allt programvaruutvecklingen och 
nyttjandet av dataanalys och därtill ökar även 
behovet av cybersäkerhetstjänster avsevärt. 
Hela it-tjänstemarknaden har de senaste 
åren vuxit snabbare än den ekonomiska till-
växten i övrigt och det här väntas fortsätta.  

Digitalisering är mera än bara teknisk ut-
veckling. Tjänster och system tas fram ur 
affärsperspektiv och användarupplevelsen 
har en viktig roll och utöver programvarulös-
ningen förnyas ofta även själva processen 
och ibland hela affärsmodellen. Vid sidan av 
tekniska kunskaper betonas i utvecklingspro-
jekten även kund- och affärskompetens samt 
betydelsen av tjänstedesign. 

Nyttjandet av data och informationsledning 
är centrala trender inom affärsutveckling. 
Datamängderna ökar exponentionellt och or-
ganisationerna har en stark vilja att utveckla 
sin verksamhet så att den blir informations-
styrd. Organisationerna vill dra nytta av den 
artificiella	 intelligensens	 möjligheter.	 Infor-
mationsförädling,	 analys	 och	 konsultering	
inom informationsledning är Virias kärnkom-
petens och genom att förena det här med 
koncernens övriga tjänsteområden skapas 
lösningar till exempel för behoven av industri-
ellt internet. 

Förändringar	 i	 företagens	 it-miljö,	 såsom	
molntjänster,	ett	ökat	antal	system	och	inte-
grationer mellan dem samt ekosystem mellan 
företag ökar behovet av cybersäkerhetstjäns-
ter och medför nya utmaningar. Digitalisering 
och industriellt internet medför en kraftig 
ökning	 i	 företagens	 internettrafik	och	därför	
breddas cybersäkerheten från skyddande av 
företagens interna nät och till exempel be-
tydelsen av identitets- och åtkomstkontroll 
ökar. Cybersäkerheten sammanlänkas allt 
tätare även med skyddande av den fysiska 
miljön,	bland	annat	lösningar	för	kameraöver-
vakning,	passerkontroll	och	låsning.	

Digitaliseringsutvecklingen avancerar oli-
ka snabbt i olika branscher. En föregångare 
inom digitaliseringen av tjänster är bank- och 
finansbranschen	som	är	en	av	Virias	största	
kundbranscher.	 Som	 intressanta,	 växande	
branscher ser Viria bland annat social- och 
hälsovården	och	handeln	samt	industrin,	där	
digitaliseringen ger stora möjligheter till för-
bättrande av processer och kundupplevelser. 

Eftersom världsekonomin och euroområdets 
tillväxt fortsättningsvis är långsam åter-
speglas	 det	 i	 Finlands	 ekonomiska	 tillväxt,	
som enligt prognoserna blir långsammare 
år 2020. Efterfrågan på tjänster för digital 
utveckling samt säkerhetslösningar väntas 
öka trots en svagare konjunktur. Konjuktur-
växlingen påverkar närmast Virias tjänster 
för	fysisk	säkerhet,	där	efterfrågan	på	låsning	
har anknytning till volymen av nybyggen och 
ombyggen. 

Den ökade efterfrågan på it- och datasäker-
hetstjänster har lett till hård konkurrens om 
experter och i viss mån har det här dämpat 
hela it-branschens tillväxt. Tillräckligt med 
yrkeskunniga medarbetare är en utmaning 
också för tillväxten inom verksamheten fy-
sisk säkerhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSPERIODEN
Företagsarrangemang och andra betydande 
affärer
I	 början	 av	 året,	 2.1.2019,	 ökade	 Viria	 sin	 
ägarandel i Aureolis Oy till 70 procent. Aure-
olis producerar tjänster inom dataanalys och 
business intelligence och har varit Virias in-
tressebolag sedan år 2017. 

Viria köpte 1.2.2019 hela aktiestocken i da-
tasäkerhetsföretaget Spellpoint Group Ab. 
Spellpoint kompletterar Virias utbud av cy-
bersäkerhetstjänster med tjänster för identi-
tets- och åtkomstkontroll som är centrala för 
datasäkerheten och dataskyddet i en organi-
sation.

Viria Abp sålde sina DNA-aktier till Telenor i 
början	av	oktober.	Försäljningspriset	var	20,9	
miljoner	euro,	 varav	Viria	 redovisade	en	 för-
säljningsvinst på 18 miljoner euro.

Säkerhetsverksamheten 
Inom säkerhetverksamheten satsade vi under 
räkenskapsåret betydligt på realtidsövervak-
ning av kundernas datasäkerhetssituation. 
Virias cybersäkerhetscentrals (CSOC) obser-
vations- och betjäningsförmåga förbättrades 
genom att resurser och kompetens tillfördes 
samt	 avancerad	 teknik	 nyttjades,	 såsom	 
maskininlärning. För en bättre kundupplevel-
se och servicenivå började Viria Security an-
vända den förnyade kundportalen OneMana-
ge,	som	är	en	av	marknadens	mångsidigaste	
och användarvänligaste kundportaler. Kon-
cernbolaget Bitfactor gjorde förnyelsearbetet 
för OneManage.

Tansec lanserade i augusti en molnbaserad 
fastighetsadministrationstjänst som kan an-
vändas	 bland	 annat	 för	 överföring	 av	 larm,	
fjärrövervakning,	förutseende	underhåll,	opti-
merat underhåll samt överföring av data till 
en önskad plats för vidareförädling.

Viria Security beviljades det internationella 
datasäkerhetscertifikatet	 ISO/IEC	 27001.	
ISO	 27001	 är	 en	 ansedd	 certifiering,	 där	 en	
kvalitetsrevision görs i fråga om praxis för 
företagets	datasäkerhet,	dataskydd	och	risk-
hantering.

Informationsverksamheten
Bland kunderna inom informationsverksam-
heten drog några stora kunder ner på sina 
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köp inom tjänster för digital utveckling. Sälj-
bortfallet till följd av detta har dock ersatts 
med nya kundrelationer och det råder fort-
farande en stark efterfrågan på digitalise-
ringstjänster. Under räkenskapsperioden har 
alla	Virias	bolag	ingått	flera	avtal	med	stora	
företag och betydande organisationer inom 
offentlig sektor. 

Bitfactor	 fick	 för	 andra	 året	 i	 rad	 ett	 heder-
somnämnande i tävlingen Grand One för di-
gitala	medier.	I	år	fick	bolaget	erkännande	för	
Fortums tjänst SmartLiving i serien den inno-
vativaste digitala tjänsten.

Virias breda kundkrets ger möjligheter till 
stora synergieffekter vad gäller försäljning-
en av tjänster och affärsverksamheternas 
resurser kompletterar varandra och bygger 
tillsammans nya innovativa kundlösningar. 
Som exempel på lösningar som byggts upp 
genom synergieffekter har Viria Security och 
Aureolis genomfört smarta IoT-lösningar för 
uppföljning av fastigheters användningsgrad 
och trivselfaktorer. En av dessa lösningar 
följer användningsgraden i klassrum i skolan 
Ressu i Helsingfors. Lösningen är en del av 
Helsingfors stads projekt Framtidens smarta 
lärmiljöer.

STRATEGI 
Bolagets styrelse har preciserat Virias stra-
tegi under året genom ett omfattande sce-
narioarbete. De grundläggande riktlinjerna i 
strategin konstaterades fortsättningsvis vara 
relevanta. Virias huvuduppdrag är att bygga 
trygg och hållbar digitalisering. Målet är en 
stark tillväxt och att bli en föregångare inom 

nyttjande av information och digitalisering 
samt smart säkerhet.

EKONOMISK UTVECKLING 
Virias	omsättning	var	103,1	(104,9)	miljoner	
euro. Minskningen i omsättning berodde 
främst på försäljningen av AB Sappas aktier 
hösten 2018 och uteblivna köp inom tjänster 
för digitaliseringsutveckling bland några sto-
ra kunder inom informationsverksamheten. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBIT-
DA)	var	5,6	(21,2)	miljoner	euro,	dvs.	5,4	%	av	
omsättningen och det justerade rörelseresul-
tatet	före	avskrivningar	var	5,5	(6,3)	miljoner	
euro,	 dvs.	 5,4	 %	 av	 omsättningen.	 Rörelse- 
vinsten utan goodwillavskrivningar (EBITA) 
var	1,7	(18,7)	miljoner	euro,	dvs.	1,6	%	av	om-
sättningen.

Koncernens	avskrivningar	enligt	plan	var	9,1	
miljoner euro och goodwillavskrivningarna 
var	 6,9	 miljoner	 euro.	 Koncernens	 rörelse-
vinst med goodwillavskrivningar (EBIT) var 
-5,2	(13,1)	miljoner	euro.	Rörelsevinsten	och
räkenskapsperiodens resultat belastades av
nedskrivningar av några fastigheters balans-
räkningsvärden	till	ett	värde	av	totalt	1,7	mil-
joner euro.

Vinsten	 under	 räkenskapsperioden	 var	 10,9	
(32,1)	miljoner	euro	och	 resultatet	per	aktie	
2,04	 (6,02)	 euro.	 Resultatet	 förbättrades	 av	
en försäljningsvinst på 18 miljoner euro från 
försäljningen av DNA:s aktier. Det exceptio-
nellt höga resultatet år 2018 förklaras av en 
försäljningsvinst från DNA-aktierna och AB 
Sappa på 42 miljoner euro. Försäljningsvin-

sten från AB Sappa som redovisades i övriga 
rörelseintäkter förbättrade även jämförelse-
periodens rörelseresultat utan avskrivningar 
(EBITDA) och rörelsevinsten (EBIT).

KONCERNSTRUKTUREN OCH DESS 
UTVECKLING
Aureolis Oy som varit Viria-koncernens in-
tressebolag sedan år 2017 blev koncernens 
dotterbolag 2.1.2019 då Viria utökade sin 
ägarandel till 70 procent.  Viria äger direkt 
41,26	%	av	Aureolis	och	via	Bellurum	BI-pal-
velut	Oy	28,73	%.	

Viria köpte 1.2.2019 hela aktiestocken i data-
säkerhetsföretaget Spellpoint Group Ab. 

I slutet av året bestod koncernen av moder-
bolaget Viria Abp och dotterbolagen: 
Säkerhetsverksamheten
• Viria Security Ab
• Spellpoint Group Oy och dotterbolaget

Spellpoint Oy
• Tansec Oy
Informationsverksamheten
• Aureolis Oy
• Bellurum BI-palvelut Oy
• Bitfactor Oy
• Hibox Systems Ab
Övriga
• Viria Fastigheter Ab

EKONOMISK STÄLLNING, FINANSIERING 
OCH INVESTERINGAR  
Slutsumman i koncernens balansräkning i 
slutet	av	översiktsperioden	var	152,5	(161,0)	
miljoner euro. Soliditetsgraden i slutet av re-
dovisningsperioden	var	78,7	(72,1)	%.

Affärsverksamhetens	 kassaflöde	 före	 finan-
sieringsposter	och	skatter	var	7,8	(4,9)	miljo-
ner euro.  

Investeringarna	var	totalt	10,5	(28,0)	miljoner	
euro. De största investeringarna gällde inves-
teringar både år 2019 och 2018.  

En del penningmedel har investerats i aktier 
som	är	föremål	för	offentlig	handel,	i	fondan-
delar	och	masskuldebrevslån.	Koncernens	fi-
nansiella värdepapper hade i slutet av räken-
skapsperioden	 ett	 bokföringsvärde	 på	 10,2	
milj.	euro	(20,6	milj.)	och	marknadsvärdet	var	
11,4	milj.	euro	(34,8	milj.	euro).		

I enlighet med bolagsstämmans beslut be-
talade	 Viria	 Abp	 utdelning	 för	 år	 2018	 1,83	
euro/aktie,	 totalt	 9,7	 (7,7)	 miljoner	 euro.	
Vinstutdelningen avstämdes 13.5.2019 och 
vinstutdelningen betalades till de aktieägare 
som var registrerade i värdeandelssystemet 
21.5.2019.

FORSKNINGS- OCH 
UTVECKLINGSVERKSAMHET 
Koncernens direkta kostnader för forsknings- 
och utvecklingsverksamhet samt produktut-
veckling	 var	 1,5	milj.	 euro	 (1,3	milj.	 euro	 år	
2018	 och	 0,8	miljoner	 euro	 år	 2017).	 Detta	
motsvarar	1,5	procent	av	omsättningen	(1,2	
%	år	2018	och	0,9	%	år	2017).
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KALKYLERINGSFORMLER:

Rörelseresultat utan avskrivningar: 
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 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.

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.

EKONOMISKA NYCKELTAL (1000	€)

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
4 2019 utdelning/aktie är styrelsens förslag

MODERBOLAG

Omsättning
Förändring	i	omsättning	%
rörelseresultat utan avskrivningar
rörelseresultat	utan	avskrivningar	%
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

2019

867
-10,7

-3 452
-398,3
-3 576
-3 576
-412,6

15 775
11,3

90,80
23

12,9
10 412

138 906
16
19

Förslag  
1,90

2018

971
-23,5

3 890
400,7
3774
3774
388,7

28 886
26,8
81,7

22
27,9

29 706
144 870

17
20

1,83

EKONOMISKA NYCKELTAL (1000	€)

KONCERN

Omsättning
Förändring	i	omsättning	%
Rörelseresultat utan avskrivningar
rörelseresultat	utan	avskrivningar	%
Justerat driftsbidrag
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar
Justerad rörelsevinst före goodwillavskrivn.
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

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

2019

103 104
-1,7

5 598
5,4

5 492
1 723
3 315

-5 201
-5,0

-3 609
10 859
12 459

9,4
78,7
11,6

10 519
152 512 

693
724
2,04

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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PERSONALEN 
Under räkenskapsperioden var personal-
styrkan i genomsnitt 693 i koncernen och 
16 i moderbolaget. Vid kalkyleringen av det 
genomsnittliga antalet anställda har även 
deltidsanställda beaktats. Personalökning-
en beror huvudsakligen på att Aureolis och 
Spellpoint nu är en del av koncernen. 

Kunniga och engagerade medarbetare är i en 
nyckelposition för att bygga Virias framgång 
och därför satsar bolaget på en positiv före-
tagskultur och värnar om personalnöjdheten 
samt ständig kompetensutveckling. Nöjd-
heten i arbetet undersöks både med en om-
fattande enkät varje år och med respons på 
pulsfrågor och diskussioner. 

Viria fortsatte det långsiktiga aktiebasera-
de incitamentprogrammet som inleddes år 

2018 för personalen. Syftet är att förena Viri-
as medarbetares och aktieägarnas intressen 
genom att uppmuntra Virias medarbetare att 
investera i bolagets aktier och förbinda sig till 
arbetet för bolagets mål. Programmet blev 
väldigt populärt även nu och aktieemissionen 
övertecknades. I programmet deltog 330 per-
soner som totalt köpte 83 789 aktier.

Inom incitamentprogrammet erbjöd bolaget 
aktier i Viria Abp till anställda inom kärnaffärs-
verksamheterna till ett nedsatt teckningspris 
(10 procent lägre pris än aktiens medelkurs 
i december 2018–juni 2018 på Privanet). De 
som är med får efter en intjänandeperiod 
på	drygt	två	år,	 i	början	av	år	2022,	som	be-
löning kostnadsfritt tilläggsaktier ytterligare 
aktier,	en	fjärdedel	av	det	aktieantal	som	nu	
anskaffades. Kravet för att få tilläggsaktier är 
att den anställda äger de aktier som anskaf-

fades ända till slutet av perioden och fortfa-
rande är i Viria-koncernens tjänst. 

I programmet ingår också en belöningsmo-
dell	för	ledningen	och	en	del	nyckelpersoner,	
vilket kräver att de uppställda målen på kon-
cernnivå uppfylls för att aktier ska erhållas 
som belöning. 

BOLAGETS AKTIER
Bolaget har vid tidpunkten för bokslutet  
5 467 389 aktier. Varje aktie berättigar till en 
röst	 vid	 bolagsstämman,	 dock	 så	 att	 ingen	
får rösta med mer än en tiondel av det antal 
röster som är företrädda vid bolagsstämman. 

Som en del av incitamentprogrammet för an-
ställda emitterade bolaget 7.10.2019 83 789 
nya aktier. I emissionen deltog 330 av Viria 
anställda.	 Teckningspriset	 var	 14,80	 euro.	
Teckningspriset baserades på medelkursen 
för handel med Viria-aktier på Privanet i de-
cember	 2018–juni	 2019,	 som	 sänktes	med	
10 procent.

Bolaget hade i slutet av perioden 26 424 
aktieägare (siffran innehåller inte de aktier 
som	inte	registrerats	i	värdeandelssystemet,	
dessa aktier är 405 400 st.). Av bolagets ak-
tieägare har ingen förvaltarregistrerat sitt 
ägande. 

BOLAGSSTÄMMAN
Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 
9.5.2019. Bolagsstämman fastställde bok-
slutet för år 2018 och beviljade medlem-
marna i styrelsen och förvaltningsrådet och 
verkställande direktören ansvarsfrihet. Bo-
lagsstämman beslutade om betalning av 
utdelning,	 förvaltningsrådets	 sammansätt-
ning	och	arvoden,	val	av	revisor	och	arvoden,	

bemyndigade styrelsen föranskaffning och 
överlåtande av bolagets egna aktier samt 
bemyndigade styrelse att besluta om dona-
tioner. 

De av förvaltningsrådets medlemmar som 
stod i tur att avgå och omvaldes för följan-
de	 treårsperiod	 var	 Carita	 Ehnström,	 Jorma	
Kuoppamäki,	Kuisma	Laukkola	och	Ossi	Vil-
janen samt som nya medlemmar invaldes Ari 
Närvä,	 Janne	 Tuomikoski	 och	Matti	 Kulma-
korpi.  

Till ordinarie revisor valdes KPMG Oy och till 
huvudansvarig	revisor	Esa	Kallila,	CGR.	

STYRELSENS BEMYNDIGANDEN
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att 
besluta om en emission av 820 000 aktier. 
Bemyndigandet gäller både emission av nya 
aktier samt de egna aktier som är i bolagets 
ägo.	Det	maximala	antalet	är	15,2	%	av	bola-
gets alla aktier. Aktierna kan användas som 
betalning	 vid	 företagsarrangemang,	 högst	
600	000	aktier,	eller	som	en	del	i	incitament-
systemet	 för	 personalen,	 högst	 220	 000	
aktier,	eller	i	övriga	arrangemang	på	det	sätt	
och i den omfattning som styrelsen beslutar. 
Bemyndigande för aktieemission gäller de 
aktier som kan används vid företagsarrang-
emang.  

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att 
besluta om en donation på högst 100 000 
euro till allmännyttiga eller därmed jämförba-
ra ändamål. 

ANTALET ANSTÄLLDA I GENOMSNITT, FTE

2019 2018 2017

Koncern 693 516 384
Moderbolag 16 17 29

ANTALET ANSTÄLLDA I GENOMSNITT, NOE 

2019 2018 2017

Koncern 724 533 399
Moderbolag 19 20 30

RÄKENSKAPSPERIODENS LÖNER OCH ARVODEN, 1000 €

2019 2018 2017

Koncern 42 563 30 041 19 424
Moderbolag  1 593 1 914 2 316
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STYRELSEN, FÖRVALTNINGSRÅDET OCH 
LEDNINGEN
Viria Abp:s styrelse bestod under räken-
skapsperioden	 av	 Kai	 Dahl	 (ordförande),	
Jussi	Hattula,	 Samu	Konttinen,	Timo	Kotila-
inen,	 Elina	 Piispanen,	 Vesa	 Routamaa	 fram	
till 4.4.2019 och Katriina Valli från 4.4.2019. 
Styrelsen sammanträdde 15 gånger under rä-
kenskapsperioden. 
Beredningen av ärenden som är underställda 
bolagets styrelse har utförts av revisions-
kommittén och personalkommittén som är 
underställd bolagets styrelse. Till revisions-
kommittén	 hörde	 Timo	 Kotilainen,	 Kai	 Dahl	
och förvaltningsrådets vice ordförande Chris-
tian Wetterstrand (26.4–5.10.2019) och till 
personalkommittén	 Elina	 Piispanen,	 Jussi	
Hattula,	 Samu	 Konttinen	 och	 Katriina	 Valli.	
Dessutom har en fastighetskommitté verkat 
underställd	 styrelsen	 25.3–22.11.2019,	 och	
till den hörd Christian Wetterstrand och di-
rektör Leo Höykinpuro som anvarar för fast-
ighetsutveckling. 

Till	 förvaltningsrådet	 hörde	 Martti	 Alakoski,	 
Carita	 Ehnström,	 Pekka	 Haapanen,	 Pasi	
Haarala,	Asko	 Istolahti,	 Juha	Koivisto,	Matti	
Kulmakorpi	 (från	 9.5),	 Jorma	 Kuoppamäki,	
Kuisma	Laukkola,	Ari	Närvä	(från	9.5),	Björn	
Pundars,	Raimo	Ristilä,	Yngve	Snickars,	Jan-
ne	Tuomikoski	(från	9.5),	Matti	Uusi-Kakkuri,	
Piia	Uusi-Kakkuri,	Ossi	Viljanen	och	Christian	
Wetterstrand. Förvaltningsrådet samman-
trädde tre gånger under räkenskapsperioden. 
Ordförande var Martti Alakoski. 

Mika Vihervuori är verkställande direktör och 
koncerndirektör för Viria Abp. 

Koncernens ledningsgrupp bestod under rä-
kenskapsperioden av verkställande direktör 

Mika	Vihervuori,	Viria	Security	Ab:s	verkstäl-
lande	direktör	Marko	Järvinen,	Viria	Security	
Ab:s vice verkställande direktör Pertti Pikka-
rainen	fram	till	31.8.2019,	Aureolis	Oy:s	verk-
ställande	direktör	Katja	Ahola,	Bitfactor	Oy:s	
verkställande	direktör	Antti	Pelkonen,	ekono-
midirektör	Pirjo	Suhonen,	säljdirektör	Kimmo	
Heikkilä fram till 31.7.2019 och kommunika-
tionsdirektör Tiina Nieminen. 

REVISOR
Revisor har varit revisionsbolaget KPMG Oy 
Ab och huvudansvarig revisor CGR Esa Kai-
liala. 

HÄNDELSER SOM GÄLLER 
NÄRSTÅENDEKRETSEN
Till Viria-koncernens närståendekrets hör 
dotterbolag,	 intressebolag	och	samägda	 fö-
retag	samt	koncernens	styrelse,	verkställan-
de direktören och koncernledningsgruppen 
samt de bolag som de har bestämmandein-
flytande	över.	En	förteckning	över	dotterbola-
gen	finns	under	Koncernstrukturen	och	dess	
utveckling. 

Viria Abp beviljade bolagen i koncernen lån 
på	totalt	6,5	miljoner	euro.	Lånetiden	är	högst	
6 år. Lånen avbetalas i jämna poster eller 
som engångsbetalning och räntan betalas 
en gång per år. Räntan på lånen är huvudsak-
ligen bunden till fast ränta eller beräknings-
ränta. Lånen har ingen säkerhet. Dessutom 
har bolaget beviljat säkerheter för dotterbo-
lagens	lån	till	ett	belopp	på	totalt	4,9	miljoner	
euro. 

Bolaget har inom det aktiebaserade incita-
mantprogrammet gett de anställda närstå-
endekretslån till marknadsvillkor åren 2018 
och 2019. Lånens totalbelopp 31.12.2019 var 

VIRIA ABP:S STÖRSTA AKTIEÄGARE 31.12.2019

    Andel 
Ägare  Antal aktier av aktier

1	 Finlands	Industriinvestering	Ab	 275	000	 5,05	%
2 LähiTapiola Ömsesidigt  
	 Livförsäkringsbolag	 150	000	 2,74	%
3 LähiTapiola Ömsesidigt  
	 Försäkringsbolag	 150	000	 2,74	%
4 Lakiasiaintoimisto  
	 Asiakasturva	Oy	 106	510	 1,95	%
5	 Viria-koncernen	 80	530	 1,47	%
6	 Pelkonen	Antti	 67	412	 1,23	%
7	 Vasa	stad	 66	700	 1,22	%
8	 Heikkilä	Kimmo	Juhani	 57	596	 1,05	%
9	 OTC-sijoitus	Oy	 55	924	 1,02	%
10	 Kuokka	Timo	Uolevi	 50	000	 0,91	%
11	 Seinäjoki	stad	 47	400	 0,87	%
12	 Tuomikoski	Janne	 45	325	 0,83	%
13	 Mininvest	 40	676	 0,74	%	
14	 Ab	C.	Wetterstrand	Oy	 39	600	 0,72	%
15	 Kurikka	stad	 31	500	 0,58	%
16	 Wetterstrand	Olavi	 25	500	 0,47%
17	 Hotcom	Oy	 24	000	 0,44	%
18	 Korsholms	kommun	 19	700	 0,36	%
19	 Ilmola	kommun	 16	100	 0,29	%
20	 Snickars	Lars	Yngve	Waldemar	 13	900	 0,25	%
 Totalt 1 363 373 24,93 %

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019

  Andel av  
 St. aktiekapitalet

Dotterbolagens aktieinnehav 
i	moderbolaget:	 400	 0,0	%
Egna	aktier	hos	moderbolaget	 80	130	 1,47	%
Egna	aktier	hos	koncernen	 80	530	 1,47	%

EGNA AKTIER  
31.12.2019

En förteckning över de 50 största ägarna finns på bolagets webbplats viria.fi
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1	197	748,30	euro,	varav	till	medlemmarna	 i	
koncernledningsgruppen	58	744,86	euro.	Lå-
netiden är 1–3 år och räntan är 12 mån. euri-
bor,	dock	minst	0	%.	Som	säkerhet	för	lånen	
ställdes de aktier som de anställda tecknade 
för lånen.

BEDÖMING AV DE MEST 
BETYDANDE RISKERNA OCH 
OSÄKERHETSFAKTORERNA FÖR 
VERKSAMHETEN 
Riskhantering är en del av Virias normala af-
färsverksamhet. Nedan beskrivs vilka risker 
som	 identifierats	 i	 Virias	 riskhantering,	 och	
om de förverkligas kunde de ha betydande in-
verkan på bolagets resultat eller ekonomiska 
ställning.  

En allmän recession och förändringar i den 
operativa miljön kan ha negativa effekter 
på bolagets affärsverksamhet genom lång-
sammare	 beslutsfattande,	 uppskjutna	 eller	
återkallade beslut. Även förändringar i kon-
kurrenssituationen kan påverka bolagets om-
sättning och lönsamhet.  

En betydande del i Virias affärsverksamhet är 
projekt som genomförs för kunderna. Miss-
matching	 i	 resursfördelningen	 för	 dessa,	
misslyckanden i prissättning eller genom-
förande eller fördröjda projekt kan försvaga 
bolagets lönsamhet. Ofördelaktiga villkor i 
kund- eller leverantörsavtal eller meningsskilj-
aktigheter om innehållet i villkoren kan leda 
till negativa effekter i bolagets resultat eller 
oväntade tilläggskostnader kan uppstå. Övri-
ga risker förknippade med kunderna är förlust 
av	 en	 eller	 flera	 nyckelkunder,	 en	 avsevärd	
minskning av köp eller kundernas ekonomis-
ka problem. 

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019

Viria är ett tjänste- och expertbolag vars af-
färsverksamhet bygger på kunniga medarbe-
tare. Genomförandet av bolagets strategi och 
resultat kan försämras avsevärt om bolaget 
inte kan rekrytera och hålla kvar kunniga ex-
perter samt ständigt utveckla deras kunnan-
de för aktuella kundbehov.  

Som aktör i säkerhetsbranschen omfattas 
Viria av höga krav på tjänsternas säkerhet 
och kontinuitet. Dataintrång eller dataskydds-
kränkningar,	 eller	 övriga	 förverkligade	säker-
hetsrisker	i	bolagets	eller	kundens	miljö,	kan	
medföra betydande direkta och indirekta ne-
gativa effekter.  

Viria	är	uppbyggt	av	flera	bolag	och	företags-
köp är möjliga även i fortsättningen. Misslyck-
anden som gäller integreringen av bolagen 
och byggandet av synergieffekter kan försvå-
ra uppnåendet av Virias strategiska mål samt 
försämra engagemanget inom koncernbo-
lagens ledning och de anställda. Eventuella 
företagsköp kan även medföra oförutsedda 
risker	och	dolda	ansvar,	som	man	inte	kunnat	
förbereda sig för.

BETYDANDE JURIDISKA ÄRENDEN 
Viria Abp hade inga pågående juridiska ären-
den under räkenskapsperioden. 

HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSPERIODEN
Viria Abp hade inga betydande händelser ef-
ter räkenskapsperiodens slut. 

UTSIKTER
Ekonomiska mål på medellång sikt
Viria eftersträvar tillväxt de närmaste åren 
och drivkrafter för det är speciellt samhällets 
starka digitaliseringsutveckling och det ök-
ande behovet av cybersäkerhetstjänster. Viria 
fokuserar i strategin på en stigande omsätt-
ning som även väntas medföra ett förbättrat 
justerat rörelseresultat utan avskrivningar på 
medellång sikt. 

Utsikter för år 2020
Viria förutser en fortsatt stark efterfrågan på 
tjänster inom digital utveckling och säker-
hetslösningar. För att främja tillväxten och 
konkurrenskraften kommer bolaget att år 
2020 satsa mycket på affärsutveckling.

Viria väntar sig en ökad omsättning räken-
skapsperioden 2020 och att det justerade rö-
relseresultatet utan avskrivningar är på sam-
ma nivå som år 2019. 

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 
Moderbolagets utdelningsbara medel är  
74	697	281,57	euro	och	moderbolagets	vinst	
för	 räkenskapsperioden	 är	 15	 774	 615,06	
euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman 
att av de utdelningsbara medlen utbetalas 
som	vinstutdelning	1,90	euro/aktie.	
 
Inga väsentliga förändringar i bolagets eko-
nomiska situation efter räkenskapsperiodens 
slut. 
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Koncernresultaträkning

(1000	€)	 Bilaga	 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018

OMSÄTTNING 3. 103 104 104 924

Tillverkning för eget bruk 517 159
Övriga rörelseintäkter 5. 557 15 892
Intäkter från andelar i intressebolag 0 -48

Material och tjänster 6. 32 617 48 083
Personalkostnader 7. 51 543 36 694
Avskrivningar och nedskrivningar 8. 10 799 8 158
Övriga rörelsekostnader 14 419 14 932

RÖRELSEVINST -5 201 13 060

Finansiella intäkter och kostnader 10. 20 793 26 714

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 15 592 39 774

Inkomstskatter 12. -4 544 -7 595

Minoritetsandel -189 -107

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 10 859 32 072
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Koncernbalansräkning

(1000	€)	 Bilaga 31.12.2019 31.12.2018

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA 13.
Immateriella tillgångar 49 151 37 997
Materiella tillgångar 8 712 11 003
Placeringar 237 10 104
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 58 100 59 104

RÖRLIGA AKTIVA 
Omsättningstillgångar 15. 5 604 5 947
Långfristiga fordringar 16. 6 548 4 491
Kortfristiga fordringar 17. 19 826 20 504
Finansiella värdepapper 18. 10 211 20 568
Kassa och banktillgodohavanden 52 225 50 379
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 94 413 101 890

AKTIVA TOTALT 152 512 160 993

(1000	€)	 Bilaga	 31.12.2019 31.12.2018

PASSIVA

EGET KAPITAL 19.
Aktiekapital 1 504 1 504
Reservfond 8 132 8 132
Anslutningsavgiftsfond 41 786 41 786
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 240 1 000
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 53 896 31 185
Räkenskapsperiodens vinst 10 859 32 072
EGET KAPITAL TOTALT 118 419 115 680

MINORITETSANDEL 999 335

AVSÄTTNINGAR 21. 0 13

FRÄMMANDE KAPITAL 
Långfristigt främmande kapital 22. 121 5 588
Kortfristigt främmande kapital 23. 32 974 39 377
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 33 095 44 965

PASSIVA TOTALT 152 512 160 993
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Koncernens finansieringsanalys

(1000	€)	 Bilaga	 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018

Finansieringens kassaflöde 
Avgiftsbelagd emission 421 0
Förändring av långfristiga lån -1 500 -6 612
Förändring av kortfristiga lån -11 983 -1 221
Förvärv av egna aktier -71 -4
Försäljning av egna aktier 355 17 066
Betalda dividender -9 084 -7 026
Återbetalning av lånefordringar 2 397 5 000

Finansieringens kassaflöde -19 465 7 203

Förändring av likvida medel -8 512 27 999

Likvida medel 1.1. 70 948 43 186
Verkningarna av valutakursförändringar 0 238
Likvida medel 31.12.* 62 436 70 948

Förändring av likvida medel -8 512 27 999

*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel 

(1000	€)	 Bilaga 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018

Affärsverksamhetens kassaflöde 
Räkenskapsperiodens vinst 10 859 32 072
Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst -5 643 -26 430

Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	förändring	i	
rörelsekapitalet 5 216 5 642

Förändring i rörelsekapitalet 
Omsättningstillgångar ökning -/ minskning + 343 -324
Kortfristiga fordringar ökning -/ minskning + 463 -937
Kortfristigt främmande 
kapital minskning -/ ökning + 1 801 549

Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	finansiella	
poster och skatter 7 823 4 930

Erhållna dividender 1 150 990
Ränte-	och	övriga	finansiella	intäkter	 19	500	 26	089

 Finansieringskostnader -228 -238
Skatter -3 667 -4 665

Affärsverksamhetens kassaflöde 24 578 27 105

Investeringarnas kassaflöde
Köp av aktier -12 014 -19 170
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2 123 -2 375
Försäljning av aktier och kapitalåterbäring -28 16 541
Överlåtelsevinster av materiella och immateriella 

 tillgångar 540 189
Beviljade lån 0 -2 098
Återbetalning av lånefordringar 0 603

Investeringarnas kassaflöde -13 626 -6 310
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Moderbolagets resultaträkning

(1000	€)	 	 Bilaga	 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018

OMSÄTTNING  3. 867 971
   
Övriga rörelseintäkter  5. 22 9 158
   
Personalkostnader  7. 1 809 2 142
Avskrivningar och nedskrivningar  8. 124 116
Övriga rörelsekostnader   2 532 4 097
   
RÖRELSEVINST   -3 576 3 774
   
Finansiella intäkter och kostnader  10. 20 907 30 122
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER   17 331 33 896
   
Bokslutsdispositioner  11. 1 925 0
Inkomstskatter  12. -3 481 -5 010
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST   15 775 28 886
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Moderbolagets balansräkning

(1000	€)	 Bilaga 31.12.2019 31.12.2018

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  423 262
Materiella tillgångar  275 277
Placeringar  81 580 72 308
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  82 278 72 848
   
RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 16. 6 390 4 353
Kortfristiga fordringar 17. 2 811 4 492
Finansiella värdepapper 18. 10 211 20 568
Kassa och banktillgodohavanden  37 217 42 609
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  56 628 72 022
   
AKTIVA TOTALT  138 906 144 870

(1000	€)	 Bilaga	 31.12.2019 31.12.2018

PASSIVA   
   
EGET KAPITAL 19.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 132 8 132
Anslutningsavgiftsfond  41 786 41 786
Fond för inbetalt fritt eget kapital  2 240 1 000
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  56 683 37 016
Räkenskapsperiodens vinst  15 775 28 886
EGET KAPITAL TOTALT  126 120 118 325
   
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 20. 2 2
   
AVSÄTTNINGAR 21. 0 13
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt främmande kapital 22. 4 032 3 423
Kortfristigt främmande kapital 23. 8 752 23 107
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  12 784 26 530
   
PASSIVA TOTALT  138 906 144 870
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Moderbolagets finansieringsanalys

(1000	€)	 Bilaga	 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018

Finansieringens kassaflöde   
 Avgiftsbelagd emission  421 0
 Förändring av långfristiga lån  -1 500 -6 498
 Förändring av kortfristiga lån  -11 000 0
 Erhållna koncernbidrag  0 1 397
 Försäljning av egna aktier  355 266
 Betalda dividender  -9 058 -7 132
 Återbetalning av lånefordringar  2 397 5 000
Finansieringens kassaflöde  -18 385 -6 967
   
Förändring av likvida medel   -15 750 28 530
   
 Likvida medel 1.1.  63 178 30 468
 Likvida medel från fusionen  0 -4 180
 Likvida medel 31.12.*  47 428 63 178
 Förändring av likvida medel  -15 750 28 530
   
*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel  
 

(1000	€)	 Bilaga 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018

Affärsverksamhetens kassaflöde    
 Räkenskapsperiodens vinst  15 775 28 886
 Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst  -19 247 -32 816
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	förändring	i	
rörelsekapitalet  -3 473 -3 930
    
 Förändring i rörelsekapitalet   
 Kortfristiga fordringar ökning -/minskning + 18 16
 Kortfristigt främmande kapital minskning -/ökning + -4 135
Affärsverksamhetens	kassaflöde	före	finansiella	
poster och skatter  -3 459 -3 779
    
 Erhållna dividender  1 255 4 268
	 Ränte-	och	övriga	finansiella	intäkter	 	 19	451	 26	760
 Finansiella kostnader  -171 -842
 Skatter  -2 302 -4 191
 Ändring i koncernkontofordringar/-skulder  2 108 664
Affärsverksamhetens kassaflöde  16 883 22 880
    
Investeringarnas kassaflöde   
 Köp av aktier  -14 780 -22 186
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -290 -62
 Överlåtelseintäkter av materiella och immateriella 
 tillgångar  -28 0
 Försäljning av aktier och kapitalåterbäring  0 34 815
 Beviljade lån  0 -2 100
 Återbetalning av lånefordringar  850 2 150
Investeringarnas kassaflöde  -14 249 12 617
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Noter till bokslutet

1. KONCERNBOKSLUTET 

Viria	 Abp,	 hemort	 Seinäjoki,	 utgör	 moderbolag	 för	 de	 bolag	
som hör till Viria-koncernen. Kopia av koncernbokslutet kan er-
hållas	från	Viria	Abp:s	kontor,	Cirkelvägen	6,	65100	Vasa	eller	
www.viria.fi.

1.1. Koncernbokslutets omfattning
Med koncernbokslutet har sammanställts alla koncernbolag 
förutom följande bolag: För Fastighets Ab Jakobstads Botten-
vikvägen 31:s del har särskilda konsolideringsberäkningar inte 
uppgjorts. En konsolidering av bolaget skulle inte ha nämnvärd 
inverkan på koncernens resultat och egna kapital.
 
Spellpoint Group Oy och Spellpoint Oy har konsoliderats till 
koncernen från 1.2.2019.
 
1.2. Principer för uppgörandet av koncernbokslutet
Koncernbokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringsför-
ordningen. Vid uppgörandet av koncernbokslutet har elimine-
rats	 bolagens	 interna	 intäkter,	 kostnader	 och	 vinstutdelning,	
likaså bolagens interna fordringar och skulder.
  
Elimineringen av internt aktieinnehav har skett enligt anskaff-
ningsutgiftsprincipen. Minoritetsandelarna har avskiljts från 
koncernens egna kapital och resultat samt redovisas som en 
egen post.
 
Inkomster som uppstått av prestationer och vilka kräver lång 
tillverkningstid har bokförts som intäkt i den takt som pre-
stationerna blivit färdiga. Till de prestationer som kräver lång 
tillverkningstid	har	hänförts	projekt,	 vilkas	 tillverkningstid	har	
uppskattats till minst 6 månader. Långtidsprojektens färdig-
hetsgrad	har	definierats	som	projektets	förverkligade	utgifter	i	
förhållande till projektets uppskattade totala utgifter.

2. VÄRDERINGSPRINCIPER 
  
2.1. Värdering av bestående aktiva 
De immateriella och materiella bestående aktiva i balansräk-
ningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift minskad med 
de ackumulerade avskrivningarna enligt plan.   
  
Avskrivningstiderna enligt plan är: 
Utvecklingsutgifter 5 år
Immateriella rättigheter 3–5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 3–10 år
Byggnader och konstruktioner 15–25 år
Nätverk 5 år
Maskiner och inventarier 3–5 år
Affärsvärde 5 år
Koncernaffärsvärde 5–10 år
 
Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaff-
ningsutgift	eller	ett	lägre,	sannolikt	gängse	värde.	 	

2.2. Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats enligt rörlig anskaff-
ningsutgift	 till	medelanskaffningspris	eller	ett	 lägre,	sannolikt	
överlåtelsepris.
 
2.3. Poster i utländsk valuta
Resultaträkningsposter	 i	 utländsk	 valuta	 har	 ändrats	 till	 fin-
ländsk valuta enligt medelkursen under räkenskapsperioden.
 
Balansposter	i	utländsk	valuta	har	ändrats	till	finländsk	valuta	
enligt kursen vid bokslutsdagen.
 
2.4. Värdering av finansiella värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift	eller	en	lägre,	sannolik	återanskaffningsutgift.
 
Uppskrivningar	 och	 nedvärderingar	 av	 placeringar	 och	 finan-
siella	värdepapper	redovisas	bland	finansiella	posterna.
 

2.5. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har huvudsakli-
gen upptagits som årliga utgifter under det år då de uppstått. 
Produktutvecklingsutgifter,	som	inbringar	intäkter	flera	år	fram-
åt,	har	aktiverats	i	balansräkningen	och	avskrivs	under	5	års	tid.	
 
2.6. Pensioner
Pensionsskyddet för koncernens personal sköts av utomstå-
ende pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de 
kostnader som hör till perioden grundar sig på beräkningar 
som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. Pensionsutgifter-
na bokförs som kostnader under det år de uppstår.
 
2.7. Inkomstskatter och latent skatteskuld
Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt presta-
tionsprincipen. Den latenta skatteskuld som ingår i den ack-
umulerade avskrivningsdifferensen har i koncernbokslutet 
bokförts bland främmande kapital och resten av avskrivnings-
differensen bland eget kapital och minoritetsandelen.
 
2.8. Jämförbarheten för uppgifter från föregående räken-
skapsperiod
Följande bolag har konsoliderats som nya koncernbolag under 
räkenskapsåret 2019: 
Aureolis	Oy,	 Bellurum	BI-palvelut	Oy,	 Spellpoint	Oy	 och	Spell-
point Group Oy. Under räkenskapsåret 2018 har Aureolis Oy 
konsoliderats	som	intressebolag.	I	finansiella	intäkter	för	2019	
ingår 18 miljoner euro försäljningsvinster från DNA aktier. 
 
I övriga rörelseintäkter för räkenskapsåret 2018 presenteras 
koncernens	försäljningsvinst	på	15,6	miljoner	euro	från	försälj-
ningen	av	Sappa	Ab	2.10.2018.	Dessutom	har	koncernen	26,3	
miljoner	 euro	 försäljningsvinster	 från	DNA	 aktier	 i	 finansiella	
intäkter under räkenskapsåret 2018.

PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT 2019
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1.2. Principer för uppgörandet av bokslutet
Bokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringsförordning-
en. 
  
2. VÄRDERINGSPRINCIPER 
  
2.1. Värdering av bestående aktiva 
De immateriella och materiella bestående aktiva i balansräk-
ningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift minskad med 
de ackumulerade avskrivningarna enligt plan.  
  
Avskrivningstiderna enligt plan är: 
Immateriella rättigheter 5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid 3–10 år
Byggnader och konstruktioner 15–25 år
Maskiner och inventarier 3–5 år
  
Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaff-
ningsutgift	eller	ett	lägre,	sannolikt	gängse	värde.
 
2.2. Poster i utländsk valuta
Resultaträkningsposter	 i	 utländsk	 valuta	 har	 ändrats	 till	 fin-
ländsk valuta enligt medelkursen under räkenskapsperioden.
 
Balansposter	i	utländsk	valuta	har	ändrats	till	finländsk	valuta	
enligt kursen vid bokslutsdagen.
 
2.3. Värdering av finansiella värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift	eller	en	lägre,	sannolik	återanskaffningsutgift.	

Uppskrivningar	 och	 nedvärderingar	 av	 placeringar	 och	 finan-
siella	värdepapper	redovisas	bland	finansiella	posterna.
 

2.4. Pensioner
Pensionsskyddet för moderbolagets personal sköts av utom-
stående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och 
de kostnader som hör till perioden grundar sig på beräkningar 
som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. Pensionsutgifter-
na    bokförs som kostnader under det år de uppstår.
 
2.5. Jämförbarheten för uppgifter från föregående räken-
skapsperiod
I	moderbolagets	finansiella	intäkter	ingår	18	miljoner	euro	för-
säljningsvinster från DNA aktier  under räkenskapsåret 2019. 
 
För	 räkenskapsåret	2018	presenteras	försäljningsvinst	på	9,1	
miljoner euro från försäljningen av Sappa Ab 2.10.2018 i övriga 
rörelseintäkter.	Dessutom	har	moderbolaget	26,3	miljoner	euro	
försäljningsvinster	 från	DNA	aktier	 i	finansiella	 intäkter	under	
räkenskapsåret 2018.

PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV MODERBOLAGETS BOKSLUT 2019

Noter till bokslutet
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     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
(1000	€) 2019 2018 2019 2018

4. TRANSAKTIONER MELLAN  
 KONCERNBOLAGEN    
 Transaktioner mellan koncernbolagen  
 grundar sig på koncernens interna direktiv  
	 om	överföringsprissättning,	där	utgångs-	 	 	 	  
 punkten är marknadsmässig prissättning.    
     
 Till koncernbolag sålda tjänster och  
 produkter   867 917
	 Av	koncernbolag	köpta	tjänster,	produkter	 
 och hyror under räkenskapsperioden   535 272
 Ränteintäkter från koncernbolag   55 34
 Dividendintäkter från koncernbolag   107 3 279
 Koncernbidrag från koncernbolag   1 925 

5. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER    
 Överlåtelsevinster av affärsverksamhet 377 15 658 16 9 152
 Bidrag 10 10  
 Serviceintäkter av koncernbolag   7 6
 Övriga 170 224 0 0
 Övriga rörelseintäkter totalt 557 15 892 22 9 158
     
6. MATERIAL OCH TJÄNSTER    
 Inköp under räkenskapsperioden 29 084 27 783  
 Förändring av lager 341 -359  
   29 425 27 424  
 Tjänster av utomstående 3 192 20 659  
 Material och tjänster totalt 32 617 48 083  
     
7. PERSONALKOSTNADER    
 Löner och arvoden 42 563 30 041 1 593 1 914
 Pensionskostnader 7 746 5 249 192 202
 Övriga lönebikostnader 1 234 1 404 24 26
 Personalkostnader totalt 51 543 36 694 1 809 2 142

Noter till resultaträkningen

     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
(1000	€) 2019 2018 2019 2018

3. OMSÄTTNING    
 Enligt bransch    
 Säkerhet 65 091 59 561  
 Information 37 670 19 090  
 TV-tjänster 0 24 359  
 Övriga 2 640 3 258 867 971
 Omsättning mellan segmenten -2 297 -1 343  
 Omsättning totalt 103 104 104 924 867 971
     
 Enligt marknadsområde    
 Hemlandet 100 869 78 463 867 971
 Övriga Europa 2 086 26 247  
 Nord-Amerika 109 182  
 Övriga 40 33  
 Omsättning totalt 103 104 104 924 867 971
     
 Enligt	färdighetsgrad	inkomstförda,	men	 
	 inte	till	kunderna	levererade,	summor	för	 
 långtidsprojektens del och som intäkts-  
 förts under räkenskapsperioden och  
 under tidigare räkenskapsperioder 593 310

 Den summa som inte bokförts som  
 intäkt av långtidsprojekten    

 Projekt som skall intäktsföras enligt  
 färdighetsgrad 2 591 421
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     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
(1000	€)  2019 2018 2019 2018

7. PERSONALKOSTNADER (fortsätter)
 Ledningens löner och arvoden   
 Verkställande direktörerna och  
 förvaltningsorganen   543 538
 Verkställande direktörerna  1 129 1 316
 Förvaltningsorganen 236 216

 Koncernens och moderbolagets personal 
 under räkenskapsåret i medeltal 693 516 16 17
 av vilka tjänstemän 583 412 16 17
  arbetare 110 104

 Med beaktande av deltid uppgick  
 personalen under räkenskapsåret i  
 medeltal  724 533 19 20
 av vilka  tjänstemän 609 425 19 20
             arbetare 115 108  
      
 Pensionsförbindelser för ledningen    
 
 Pensionsåldern för en del av de till koncernen hörande bolagens verkställande direktörer  
 är 55 år och för en del 62 eller 63 år.

8. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
 Avskrivningar på materiella och  
 immateriella tillgångar 2 178 2 482 124 116
 Avskrivningar på koncernaffärsvärden  
 och affärsvärden på köp av affärs- 
 verksamhet 6 924 5 676
 Nedskrivningar från tillgångar i  
 bestående aktiva 1 698
 Avskrivningar totalt 10 799 8 158 124 116
      
 En	specifikation	på	avskrivningar	per	balanspost	ingår	under	punkten	bestående	aktiva	 	
   

     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
(1000	€) 2019 2018 2019 2018

9. REVISORNS ARVODEN    
 CGR-sammanslutningar    
 Revisionsarvoden 101 92 47 46
 Skatterådgivning 32 25 25 14
 Övriga arvoden 111 319 107 282
 Revisionsarvoden totalt 244 436 179 343
      
10. FINANSIELLA INTÄKTER OCH  
 KOSTNADER    
 Dividendintäkter 1 150 926 1 255 4 268
	 Övriga	ränteintäkter	och	finansiella	intäkter	 	 	 	
  Från företag inom samma koncern   55 34
  Från övriga 19 219 26 894 19 095 26 811
	 Övriga	ränteintäkter	och	finansiella	 
 intäkter totalt 19 219 26 894 19 149 26 845
	 Uppskrivningar	av	finansiella	värdepapper	 678	 -577	 678	 -577
	 Räntekostnader	och	övriga	finansiella	 
 kostnader -254 -528 -176 -414
 Finansiella intäkter och -kostnader totalt 20 793 26 714 20 907 30 122
     
11. BOKSLUTSDISPOSITIONER    
 Erhållna koncernbidrag   1 925 
 Differensen mellan avskrivningar enligt  
 plan och avskrivningar i beskattningen   0 0
 Bokslutsdispositioner totalt   1 925 0
     
12. INKOMSTSKATTER    
 Inkomstskatter från tidigare räkenskaps- 
 period 4 71  
 Inkomstskatter för räkenskapsperioden 4 540 7 525 3 509 25
 Förändring av latent skatteskuld 0 0 -28 4 985
 Inkomstskatter totalt 4 544 7 595 3 481 5 010

Noter till resultaträkningen
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Noter till balansräkningen

Anskaffningsutgift 1.1.2019 164 1 349 2 224 1 364 50 149 0 55 250
Ökningar  193 30 633 8 327 109 9 293
Minskningar    -10   -10
Överföringar mellan posterna   967  8 364  9 331
Anskaffningsutgift 31.12.2019 164 1 542 3 221 1 987 66 840 109 73 864
Ackumulerade avskrivningar och värdeminskningar 1.1.2019 147 954 1 352 598 14 202  17 254
Ändringar i koncernelimineringar    0   0
Ackumulerade avskrivningar på minskningar    -2   -2
Avskrivningar under räkenskapsperioden 14 223 605 301 6 319  7 462
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019 161 1 177 1 957 897 20 521  24 714
Bokföringsvärde 31.12.2019 3 365 1 263 1 090 46 319 109 49 151

Anskaffningsutgift 1.1.2019 1 727 34 14 669 272 5 333 47 22 083
Ökningar   60 134 973 54 1 220
Ändringar i koncernelimineringar     -1  -1
Minskningar   -435  -9  -444
Överföringar mellan posterna   20  -26 6 0
Anskaffningsutgift 31.12.2019 1 727 34 14 313 406 6 270 107 22 857
Ackumulerade avskrivningar och värdeminskningar 1.1.2019   7 338 113 3 628  11 079
Ändringar i koncernelimineringar     0  0
Ackumulerade avskrivningar på minskningar   -271    -271
Avskrivningar under räkenskapsperioden   573 72 994  1 640
Värdeminskning   1 698    
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019   9 338 185 4 622  14 145
Bokföringsvärde 31.12.2019 1 727 34 4 976 221 1 648 107 8 712

13. BESTÅENDE AKTIVA

KONCERNEN        
   Utvecklings- Immateriella   Övriga långfristiga Koncern- Förskottsbet. och
Immateriella tillgångar (1000	€) utgifter rättigheter Affärsvärde utgifter affärsvärde pågående ansk.  Totalt

    Anslutnings- Byggnader och  Maskiner och Förskottsbet. och
Materiella tillgångar (1000	€) Jordområden utgifter konstruktioner Nät inventarier pågående ansk.  Totalt

   Aktier Aktier 
Placeringar (1000	€) Ägarintressebolag Övriga Övriga fordringar Totalt

Bokföringsvärde 1.1.2019 4 088 16 6 001 10 104
Ökningar  7  7
Överföringar mellan posterna -72   -72
Minskningar -3 802  -6 000 -9 802
Värdeminskning    
Bokföringsvärde 31.12.2019 214 23 1 237
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Noter till balansräkningen

Anskaffningsutgift 1.1.2019 291 290 0 581
Ökningar 7 148 129 283
Minskningar  -10  -10
Anskaffningsutgift 31.12.2019 298 428 129 855
Ackumulerade avskrivningar och värdeminskningar 1.1.2019 136 183  319
Ackumulerade avskrivningar på minskningar  -2  -2
Avskrivningar under räkenskapsperioden 59 56  115
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019 195 238  432
Bokföringsvärde 31.12.2019 103 191 129 423

13. BESTÅENDE AKTIVA

MODERBOLAGET
   Immateriella Övriga långfristiga Pågående 
Immateriella tillgångart (1000	€) rättigheter utgifter nyanläggingar Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2019 87 204 0 292
Ökningar   7 7
Anskaffningsutgift 31.12.2019 87 204 7 298
Ackumulerade avskrivningar och värdeminskningar 1.1.2019  14 0 15
Avskrivningar under räkenskapsperioden  8 1 9
Ackumulerade avskrivningar 31.12.2019  22 1 23
Bokföringsvärde 31.12.2019 87 181 6 275

    Byggnader och Maskiner och
Materiella tillgångar (1000	€) Jordområden konstruktioner inventarier Totalt

Aktier Aktier Aktier Fordringar Fordringar 
Placeringar (1000	€) Koncernbolag Ägarintressebolag Övriga Koncernbolag Ägarintressebolag Totalt

Bokföringsvärde 1.1.2019 60 943 4 016 0 1 350 6 000 72 308
Ökningar 13 924   6 000  19 924
Minskningar    -850 -6 000 -6 850
Minskningar från företagsanskaffningar inom koncernen  -3 802    -3 802
Bokföringsvärde 31.12.2019 74 866 214 0 6 500 0 81 580

Viria	Security	Ab,	Vasa	 100,00	 100,00
Bitfactor	Oy,	Uleåborg	 100,00	 100,00
Tansec	Oy,	Kotka	 100,00	 100,00
Viria	Fastigheter	Ab,	Vasa	 100,00	 100,00
Hibox	Systems	Oy	Ab,	Åbo	 86,87	 86,87
Bellurum	BI-palvelut	Oy,	Helsingfors	 100,00	 100,00

14. KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS ÄGARANDELAR 31.12.2019

  Koncernens Moderbolagets
Koncernbolag ägarintresse-% ägarintresse-%

Aureolis	Oy,	Helsingfors	 69,99	 41,26
Spellpoint	Oy,	Esbo	 100,00	 0,00
Spellpoint	Group	Oy,	Esbo	 100,00	 100,00

Ägarintressebolag
Fast.	Ab	Jakobstads	Bottenvikvägen	31,	Jakobstad	 25,62	 25,62

  Koncernens Moderbolagets
Koncernbolag ägarintresse-% ägarintresse-%
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     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
AKTIVA 2019 2018 2019 2018

RÖRLIGA AKTIVA

15. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
 Material,	förnödenheter	och	varor	 5	604	 5	947	 	
 Omsättningstillgångar totalt 5 604 5 947  
     
16. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR    
 Lånefordringar 6 256 4 286 6 256 4 286
 Övriga fordringar och latent skattefordran 158 138  
 Resultatregleringar 134 67 134 67
 Långfristiga fordringar totalt 6 548 4 491 6 390 4 353
     
17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR    
 Försäljningsfordringar 15 337 12 479 1 1
 Försäljningsfordringar av andra bolag  
 inom koncernen   1 3
 Lånefordringar 629 1 300 628 1 300
 Övriga fordringar 294 418 133 79
 Övriga fordringar av andra bolag inom  
 koncernen   1 925 
 Resultatregleringar 3 566 6 307 112 3 108
 Resultatregleringar av andra bolag inom  
 koncernen   11 
 Kortfristiga fordringar totalt 19 826 20 504 2 811 4 492
     
 Specifikation	av	resultatregleringar:	 	 	 	
 Räntefordran 0 21 0 21
 Skattefordran 77 46  
 Fordringar vid partiell intäktsföring  57 13  
 Periodiserade personalkostnader 48 132 3 83
 Övriga 3 384 6 095 109 3 005
 Resultatregleringar totalt 3 566 6 307 112 3 108

     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
AKTIVA 2019 2018 2019 2018

RÖRLIGA AKTIVA

18. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER    
 Finansiella värdepappren består av  
	 aktier,	fondandelar	samt	masskulde- 
	 brevslån,	vilka	är	föremål	för	offentlig	 
 handel.    
     
 Återanskaffningspris 31.12. 11 365 34 813 11 365 34 813
 Bokföringsvärde 31.12. 10 211 20 568 10 211 20 568
 Differens 1 154 14 245 1 154 14 245

(1000	€) (1000	€)

Noter till balansräkningen
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     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
PASSIVA 2019 2018 2019 2018

FRÄMMANDE KAPITAL    
     
20. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER    
 Ackumulerade bokslutsdispositioner i  
 bolaget består av ackumulerade  
 avskrivningsdifferenser    
     
21. AVSÄTTNINGAR    
 Avsättningar till pensioner 0 13 0 13
 Avsättningar totalt 0 13 0 13
     
22. LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL    
 Lattent skatteskuld från ackumulerade  
 avskrivningar 0 0  
	 Lån	av	finansieringsbolag	 40	 5	500	 	 1	500
 Koncernkontoskulder till bolag inom  
 samma koncern   4 032 1 923
	 Övriga	långfristiga	skulder,	avbetalnings- 
 skulder 81 87  
 Långfristigt främmande kapital totalt 121 5 588 4 032 3 423
     
23. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL    
 Lån	av	finansieringsbolag	 5	712	 13	643	 1	500	 12	500
 Erhållna förskott 802 151  
 Leverantörsskulder 4 414 3 609 434 220
 Skulder till bolag inom samma koncern   78 87
 Övriga skulder 5 480 3 973 2 051 1 738
 Resultatregleringar  16 565 18 001 4 653 8 561
 Resultatregleringar till bolag inom  
 samma koncern   36 1
 Kortfristigt främmande kapital totalt 32 974 39 377 8 752 23 107
     
 Specifikation	av	resultatregleringar:	 	 	 		 	
 Ränteskulder 4 36 0 33
 Löner inkl. sociala kostnader 9 296 6 656 338 565
 Skatteskulder 4 875 4 100 3 509 2 481
 Övriga 2 389 7 208 806 5 482
 Totalt 16 565 18 001 4 653 8 561

     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
PASSIVA 2019 2018 2019 2018

19. 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 1 000  1 000 
 Försäljning av egna aktier 1 240 1 000 1 240 1 000
 Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12 2 240 1 000 2 240 1 000
     
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder  
 1.1 63 257 21 866 65 902 46 059
 Dividendutdelning -9 714 -7 698 -9 705 -7 814
 Förvärv av egna aktier -62 -3  -1 098
 Försäljning av egna aktier  16 800  
 Kursdifferens    
 Övriga förändringar i vinstmedel 415 219 486 -132
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder  
 31.12 53 896 31 185 56 683 37 016
     
 Räkenskapsperiodens vinst 10 859 32 072 15 775 28 886
     
 Eget kapital totalt 118 419 115 680 126 120 118 325
     
 UTRÄKNING AV UTDELNINGSBARA  
 MEDEL 31.12    
 Fond för inbetalt fritt eget kapital   2 240 1 000
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   56 683 37 016
 Räkenskapsperiodens vinst   15 775 28 886
 Utdelningsbara medel totalt   74 697 66 902 
   

(1000	€) (1000	€)

Noter till balansräkningen
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Noter till verksamhetsberättelsen

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSPERIODEN 

Viria Abp köpte Bellurum BI-palvelut Oy:s hela aktiestock och 
ökade	därmed	sin	ägandedel	i	Aureolis	Oy	till	69,99	procent.	

Viria	 köpte	1.2.2019	hela	aktiestocken	 i	 Spellpoint	Group	Oy,	
som levererar tjänstr för indentitets- och åtkomstkontroll. 

Under räkenskapsåret har Viria Abp sålt sina DNA aktier till 
ett försäljningvärde av cirka 21 miljoner euro. Från affären in-
komstförde Viria en försäljningsvinst på 18 miljoner euro. 

BOLAGETS AKTIER

Bolaget har  5 467 389 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 2019 var dotterbolagens aktieinnehav i mo-
derbolaget	400	st.	aktier	(0,0	%	av	aktiekapitalet)	och	moderbo-
laget	hade	80	130	st.	egna	aktier	(1,5	%	av	aktiekapitalet),	totalt	
80	530	st.	egna	aktier	hos	koncernen	(1,5	%	av	aktiekapitalet).

Som en del av incitamentprogrammet för medarbetarna emit-
terade	bolaget	7.10.2019	83 789	nya	aktier.	I	emissionen	del-
tog	330	av	Virias	medarbetare.	Teckningspriset	var	14,80	euro.	
Teckningspriset baserades på medelkursen för handel med Vi-
riaaktier	på	Privanet	i	december	2018–juni	2019,	varav	avdrogs	
10 procent.

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIO-
DENS VINST

Moderbolagets	 utdelningsbara	 medel	 är	 74  697  281,57	
euro och moderbolagets vinst för räkenskapsperioden är 
15 774 615,06	euro. 	Styrelsen	föreslår	för	bolagsstämman	att	
av	de	utdelningsbara	medlen	utbetalas	som	vinstutdelning	1,90	
euro/aktie. 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska 
situation	efter	räkenskapsperiodens	slut.  

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODENS SLUT

Viria Abp hade inga betydande händelser efter redovisnings-
periodens slut. 
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     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
(1000	€)  2019 2018 2019 2018

SÄKERHETER  
Skulder för vilkas säkerhet har getts  
företagsinteckning    
Lån	av	finansieringsbolag	 0	 2	 	
Givna företagsinteckningar    
 Företagsinteckningar ställda som säkerhet 84 485  
 Företagsinteckningar i eget förvar 7 250 5 000 5 000 5 000

Skulder för vilkas säkerhet har getts aktier  
eller värdeandelskonton   
Lån	av	finansieringsbolag	 1	500	 14	000	 1	500	 14	000
   1 500 14 000  
För säkerhet givna aktier / negative pledge 9 702 9 702 9 702 9 702
   9 702 9 702 9 702 9 702
Skulder, vilkas säkerhet är garantier    
Lån	av	finansieringsbolag	 4	000	 5	143	 	
Limit  139 195  
Belopp i användning för lån och limit 4 139 5 338  
Belopp som kan användas i lån och limit 4 900 6 043  
Värdet på garantisäkerheter 4 139 5 338  
    
Ansvarsförbindelser ställda för bolag inom  
samma koncern   
Belopp i användning för ansvarsförbindelser   4 139 5 338
Belopp som kan användas för ansvars- 
förbindelser   4 900 6 043

     Moder- Moder- 
   Koncernen Koncernen bolaget bolaget 
(1000	€) 2019 2018 2019 2018

Ansvarsförbindelser    
    
Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar
Förfaller till betalning under följande 12  
månader 4 104 3 739 52 50
Förfaller till betalning senare 2 877 2 988 13 15
Totalt  6 980 6 727 65 65
    
Övriga säkerheter och ansvar    
 Beviljad säkerhet totalt 476 393  
 Använd 475 393  
    
Återbetalningsansvar för fastighets- 
investeringars mervärdesskatt 88 98  
    
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt 21 468 22 743 13 905 15 105
    
Viria Fastigheter Ab är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts under år 2013 
för	aktiverade	investeringar	i	fastigheterna	Puskantie	16-18	och	Torggatan	36,	för	aktiverade	
investeringar	i	fastigheterna	Cirkelvägen	4,	Museigatan	11,	Yrittäjäntie	och	Puskantie	16-18	
år	2014,	för	aktiverade	investeringar	i	Museigatan	11	år	2016	samt	aktiverade	investeringar	i	
Puskantie 16-18 och Yrittäjäntie 15 år 2019.    
    
Viria Fastigheter Ab har gett negative pledge till Danske Bank Abp.

Övriga noter
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Viria Abp

REVISION AV BOKSLUTET

Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Viria 
Oyj (fo-nummer 0747682-9) för räkenskapsperi-
oden 1.1–31.12.2019. Bokslutet omfattar kon-
cernens	 samt	 moderbolagets	 balansräkning,	
resultaträkning,	 finansieringsanalys	 och	 noter	
till bokslutet.
 Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rätt-
visande bild av koncernens och moderbolagets 
ekonomiska ställning samt av resultatet av de-
ras verksamhet i enlighet med i Finland ikraftva-
rande stadganden gällande upprättande av bok-
slut och det uppfyller de lagstadgade kraven.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god re-
visionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revi-
sionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoen-
de i förhållande till moderbolaget och koncern-
företagen 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 in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
för upprättandet av bokslutet och för att bokslu-
tet ger en rättvisande bild i enlighet med i Fin-
land ikraftvarande stadganden gällande upprät-
tande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade 
kraven. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta ett bok-
slut som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter,	vare	sig	dessa	beror	på	oegentligheter	
eller på fel.
 Vid upprättandet av bokslutet ansvarar sty-
relsen och verkställande direktören för bedöm-
ningen av moderbolagets och koncernens för-
måga	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 bokslutet som helhet innehåller 
några	 väsentliga	 felaktigheter,	 vare	 sig	 dessa	
beror	på	oegentligheter	eller	på	fel,	och	att	läm-
na en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet,	men	 är	 ingen	 garanti	 för	 att	 en	 revi-
sion 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 bok-
slutet.
 Som del av en revision enligt god revisions-
sed använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
—	 Identifierar	 och	 bedömer	 vi	 riskerna	 för	 vä-
sentliga	felaktigheter	i	bokslutet,	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 utgö-
ra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet	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 koncernens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 

med	 hänsyn	 till	 omständigheterna,	 men	 inte	
för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.
— Utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i led-
ningens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.
— Drar vi en slutsats om lämpligheten i att sty-
relsen 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	osäkerhetsfaktor	som	
avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om moderbolagets 
eller koncernens förmåga att fortsätta verksam-
heten.	 Om	 vi	 drar	 slutsatsen	 att	 det	 finns	 en	
väsentlig	osäkerhetsfaktor,	måste	vi	i	revisions-
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i bokslutet om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn	 eller,	 om	 sådana	 upplysningar	 är	
otillräckliga,	modifiera	uttalandet	om	bokslutet.	
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett moderbolag eller en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
— Utvärderar vi den övergripande presentatio-
nen,	 strukturen	och	 innehållet	 i	 bokslutet,	däri-
bland	upplysningarna,	och	om	bokslutet	återger	
de underliggande transaktionerna och händel-
serna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
— Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis	 avseende	 den	 finansiella	 infor-
mationen för enheterna eller affärsaktiviteterna 
inom koncernen för att göra ett uttalande avse-
ende	koncernbokslutet.	Vi	ansvarar	för	styrning,	
övervakning och utförande av koncernrevision-
en. Vi är ensamt ansvariga för vårt uttalande.
 Vi kommunicerar med dem som har ansvar 
för	bolagets	styrning	avseende,	bland	annat,	re-
visionens planerade omfattning och inriktning 
samt	 tidpunkten	 för	 den,	 samt	 betydelsefulla	
iakttagelser	 under	 revisionen,	 däribland	 even-
tuella betydande brister i den interna kontrollen 
som	vi	identifierat	under	revisionen.

ÖVRIGA 
RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

Övrig information
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
för den övriga informationen. Den övriga infor-
mationen omfattar verksamhetsberättelsen. 
Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig 
information.
 Vår skyldighet är att läsa den övriga informa-
tionen i samband med revisionen av bokslutet 
och i samband med detta göra en bedömning 
av	om	det	finns	väsentliga	motstridigheter	mel-
lan den övriga informationen och bokslutet eller 
den uppfattning vi har inhämtat under revision-
en eller om den i övrigt verkar innehålla väsentli-
ga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet 
att bedöma om verksamhetsberättelsen har 
upprättats enligt gällande bestämmelser om 
upprättande av verksamhetsberättelse.
 Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verk-
samhetsberättelsen och bokslutet enhetliga 
och verksamhetsberättelsen har upprättats i 
enlighet med gällande bestämmelser om upp-
rättande av verksamhetsberättelse.
 Om vi utgående från vårt arbete på den öv-
riga	 informationen,	 drar	 slutsatsen	 att	 det	 fö-
rekommer en väsentlig felaktighet i verksam-
hetsberättelsen,	 bör	 vi	 rapportera	detta.	Vi	 har	
ingenting att rapportera gällande detta.

Övriga uttalanden
Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrel-
sens förslag till disposition av den vinst som ba-
lansräkningen utvisar beaktar bestämmelserna 
i aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av an-
svarsfrihet för medlemmarna i moderbolagets 
förvaltningsråd och styrelse samt verkställan-
de direktören för den av oss granskade räken-
skapsperioden.

Helsingfors den 27 februari 2020
KPMG OY AB
Esa Kailiala CGR
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