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Viria Abp:s bokslutsmeddelande 1.1–31.12.2020 (publicerat 4.3.2021)
Lönsam tillväxt i en tid som präglades av utmaningar
OKTOBER-DECEMBER 2020 I KORTHET
•
•
•
•
•

Omsättningen under det fjärde kvartalet var 30,6 milj. euro (28,5 milj. euro), förändring 7,2
%
Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 2,2 milj. euro (2,1 milj. euro), dvs. 7,5
% av omsättningen
Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar var 1,7 milj. euro (1,5 milj. euro),
dvs. 5,6 % av omsättningen
Översiktsperiodens justerade resultat var 0,1 milj. euro (14,1 milj. euro)
Resultatet per aktie var -0,03 euro (2,29 euro)

JANUARI-DECEMBER 2020 I KORTHET
•
•
•
•
•
•

Viria-koncernens omsättning var 106,8 milj. euro (103,1 milj. euro), förändring 3,6 %
Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 6,2 milj. euro (5,5 milj. euro), dvs. 5,8
% av omsättningen
Den justerade rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar var 4,1 milj. euro (3,3 milj. euro),
dvs. 3,8 % av omsättningen
Översiktsperiodens justerade resultat var -3,6 milj. euro (12,5 milj. euro)
Resultatet per aktie var -0,75 euro (2,04 euro)
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av utdelningsbara medel betalas som
aktieutdelning 1,80 euro/aktie, vilket på datumet för fastställande av bokslutet motsvarar
totalt 10 231 736,40 euro.

EKONOMISKA MÅL PÅ MEDELLÅNG SIKT
Viria eftersträvar tillväxt under de närmaste åren och som drivkrafter för detta ses speciellt
samhällets starka digitaliseringsutveckling och det ökande behovet av cybersäkerhetstjänster. Viria
fokuserar i strategin på en stigande omsättning, vilket även på medellång sikt väntas medföra ett
förbättrat justerat rörelseresultat utan avskrivningar.
UTSIKTER FÖR ÅR 2021
Coronapandemin orsakar fortsättningsvis osäkerhet på marknaden och gör det svårare att ställa
prognoser. Under 2021 ämnar Viria genomföra åtgärder för att uppnå mål som är uppställda för den
långsiktiga verksamheten och utvecklingskostnader på grund av dessa kommer att temporärt
försämra bolagets operativa lönsamhet. Dessutom antas kostnadsnivån som sjunkit på grund av
pandemin år 2020 återställas till den normala nivån under år 2021.
År 2021 väntas Virias omsättning i de fortlöpande funktionerna både inom affärsområde säkerhet
och inom affärsområde digital utveckling bibehållas på samma nivå som året innan eller öka måttligt.
Koncernens justerade rörelseresultat före avskrivningar väntas bli lägre än år 2020.
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CENTRALA NYCKELTAL
1 000 euro

10-12
2020

10-12
2019

1-12
2020

1-12
2019

Omsättning, t€

30 561

28 517

7,2

106 823

103 104

3,6

20 558

18 571

10,7

69 122

65 091

6,2

10 156

9 886

2,7

37 859

37 670

0,5

Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€

1 868

1 988

-6,0

5 434

5 598

-2,9

Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), t€

2 232

2 076

7,5

6 160

5 492

12,2

Rörelsevinst utan goodwillavskrivningar (EBITA), %

1 355

-273

3 386

1 723

96,5

Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, t€

4,4

-1,0

3,2

1,7

1 719

1 513

4 113

3 315

5,6

5,3

3,8

3,2

-420

-2 017

79,2

-3 838

-5 201

26,2

-56

-231

75,8

-3 111

-3 609

13,8

-177

12 320

-4 172

10 859

114

14 088

-3 590

12 459

136 652

152 512

81,3

78,7

-0,75

2,04

-136,8

22

23

-4,3

714

693

3,0

- Affärsområde säkerhet
- Affärsområde digital utveckling
1

1

Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar, %

1

Rörelsevinst (EBIT), t€
Justerad rörelsevinst, t€

1

Räkenskapsperiodens resultat, t€
Justerat räkenskapsperiodens resultat, t€

1

Balansräkning, t€
Soliditetsgrad, %
Resultatet per aktie (EPS), euro

2

Moderbolagets eget kapital/aktie, euro

-0,03

2

2,29

Personalantal i genomsnitt
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€

1

Förändr
ing %

13,6

-99,2

Förändr
ing %

24,1

-10,4

1 Justerat

rörelseresultat utan avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och
justerat räkenskapsperiodens resultat har kalkylerats genom att avdra försäljningsvinster/försäljningsförluster från
försäljning av fastigheter, aktier i anläggningstillgångar, försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga
korrektivposter till motsvarande rapporterade siffror.
2 De

aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR SAMU KONTTINEN:
Fastän utmaningarna i omvärlden var stora år 2020 lyckades Viria öka omsättningen 3,6 procent
till 106,8 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades 12,2 procent
jämfört med året innan till 6,2 miljoner euro.
Omsättningen i oktober–december ökade 7,2 procent till 30,6 miljoner euro jämfört med
motsvarande period året innan. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 2,2 miljoner
euro, vilket innebar en förbättring på 7,5 procent jämfört med året innan.
För att förebygga spridningen av coronaviruset övergick bolagets personal i mars till distansjobb i
alla arbetsuppgifter där det var möjligt. Under det gångna året har många nya arbetssätt tagits
fram och tillsammans med kunderna har vi anpassat oss till undantagsförhållandena och alltid satt
säkerheten i främsta rummet. På grund av coronarestriktionerna uppstod en kostnadsbesparing
under året, men den väntas inte bli permanent. Coronapandemin har inverkat negativt på
tillväxten, men situationen väntas normaliseras i slutet av år 2021.
Inom Virias affärsområde säkerhet är årets sista kvartal av tradition en stark period och jag är nöjd
med den tillväxt på 10,7 procent som vi uppnått. Coronapandemins andra våg medförde
begränsningar i installationsverksamheten, men försäljningen och kundprojekten sackade inte lika
mycket då som i början av pandemin. Våra fortlöpande cybersäkerhetstjänster uppvisade en god
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tillväxt och vi fortsätter att satsa på dem. Sett till omsättningen är de fortfarande ett litet, men viktigt
delområde i vår helhet Komplett säkerhet.
Inom affärsområde digital utveckling var tillväxten 2,7 procent under det sista kvartalet. Under
kvartalet tog vi hem flera betydande projekt inom dataanalys, och inom konsulteringen låg
nyttjandegraden på en god nivå. Vi har över 300 experter och kan tillhandahålla väldigt mångsidiga
tjänster inom digital utveckling för våra kunder och vi är den ledande leverantören av flera tekniker
inom ledning genom business intelligence och dataanalys. Bristen på experter inom branschen är
en utmaning för att accelerera tillväxtfarten, och ett centralt mål för oss är att vara branschens
mest intressanta arbetsgivare.
Jag vill tacka alla Viriaanställda för det gångna året. Vår personal i de olika bolagen har i dessa
exceptionella förhållanden visat en utmärkt flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi verkar i
dynamiska branscher, digital utveckling och säkerhet, som är betydande för att bygga framtiden i
vårt samhälle. Bolaget har många experter på toppnivå och våra långvariga kundrelationer är ett
bevis på att vi är konkurrenskraftiga och ett kundfokuserat tjänsteföretag.
OMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING I OKTOBER–DECEMBER 2020
Koncernens omsättning i oktober–december var 30,6 (28,5) miljoner euro.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 1,9 (2,0) miljoner euro, det vill säga 6,1 (7,0)
procent av omsättningen och det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 2,2 (2,1)
miljoner euro, det vill säga 7,3 (7,3) procent av omsättningen.
Rörelsevinsten utan goodwillavskrivningar (EBITA) var 1,4 (-0,3) miljoner euro, det vill säga 4,4
procent av omsättningen och rörelsevinsten efter goodwillavskrivningar (EBIT) var -0,4 (-2,0)
miljoner euro.
Översiktsperiodens resultat var -0,2 (12,3) miljoner euro och resultatet per aktie var -0,03 euro
(2,29 euro).
OMSÄTTNING OCH RESULTATUTVECKLING I JANUARI–DECEMBER 2020
Koncernens omsättning under räkenskapsperioden var 106,8 (103,1) miljoner euro. Omsättningen
ökade särskilt inom Virias säkerhetsverksamhet.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 5,4 (5,6) miljoner euro, det vill säga 5,1 (5,4)
procent av omsättningen och det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 6,2 (5,5)
miljoner euro, det vill säga 5,8 (5,3) procent av omsättningen.
Rörelsevinsten före goodwillavskrivningar (EBITA) var 3,4 (1,7) miljoner euro, det vill säga 3,2
(1,7) procent av omsättningen. Rörelsevinsten efter goodwillavskrivningar (EBIT) var -3,8 (-5,2)
miljoner euro.
Personalkostnaderna var 52,8 (51,5) miljoner euro, det vill säga 49,4 procent av omsättningen.
Övriga rörelskostnader var 13,7 (14,4) miljoner euro, inom dessa sparade vi i synnerhet på
resekostnader.
Avskrivningar enligt plan gjordes i koncernen totalt 9,3 (10,8) miljoner euro, varav andelen
godwillavskrivningar var 7,2 (6,9) miljoner euro. Under jämförelseåret ingick i avskrivningarna 1,7
miljoner euro nedskrivningar på fastigheter.
Koncernens vinst under räkenskapsperioden var -4,2 (10,9) miljoner euro och resultatet per aktie 0,75 (2,04) euro. Resultatet påverkades av koncerngoodwillavskrivningar på företagsköp som
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gjorts under de senaste åren. Jämförelseårets resultat förklaras av försäljningsvinsten på 18
miljoner euro som erhölls från försäljning av DNA:s aktier.
EKONOMISK STÄLLNING, FINANSIERING OCH INVESTERINGAR
Slutsumman i koncernens balansräkning i slutet av översiktsperioden var 136,7 (152,5) miljoner
euro. Koncerngoodwill i balansräkningen var 43,9 (46,3) miljoner euro. De mest betydande
förändringarna som påverkade balansräkningens slutsumma var aktieutdelningen och
amorteringar på lån.
Soliditetsgraden i slutet av översiktsperioden var 81,3 (78,7) procent och avkastningen på
koncernens eget kapital var –3,5 (9,4) procent. Avkastningen på eget kapital försvagades av
goodwillavskrivningar och siffran för jämförelseperioden höjdes på grund av försäljningvinst från
försäljning av DNA-aktier.
Kassaflöde i affärsverksamheten före finansiella poster och skatter var 5,7 (7,8) miljoner euro.
Koncernens totala investeringar var 6,6 (10,5) miljoner euro. De mest betydande investeringarna
både år 2020 och år 2019 utgjordes av företagsköp.
Osäkerheten på grund av coronapandemin ledde till att Viria Abp betalade ut aktieutdelning för år
2019 i två olika faser. I enlighet med bolagsstämmans beslut utbetalades den 7 juli 2020 en
aktieutdelning på 1,41 euro/aktie (avstämningsdag den 29 juni 2020), och i enlighet med ett
bemyndigande av bolagsstämman beslutade styrelsen den 29 oktober 2020 att betala ut en
extrautdelning på 0,49 euro/aktie. Avstämningsdagen för extrautdelningen var den 30 oktober
2020 och utbetalningsdagen var den 6 november 2020. Den totala aktieutdelningen för år 2019 var
1,90 euro/aktie, det vill säga totalt cirka 10,6 miljoner euro.
AKTIE, AKTIEÄGARE OCH AKTIEBASERADE BONUSSYSTEM
Viria Abp:s aktieantal i slutet av översiktsperioden var 5 764 428 aktier och i genomsnitt var
aktieantalet 5 648 474 (i slutet av 2019 var 5 467 389 och i genomsnitt 5 400 358). I siffran ingår
82 003 aktier som tecknades inom bonussystemet för personalen i november–december och
registrerades den 7 januari 2021. Motsvarande teckningsbelopp är inkluderat i det egna kapitalet
vid bokslutstidpunkten.
Moderbolaget hade i slutet av översiktsperioden 80 130 st. egna aktier och dotterbolagen 400 st.,
vilket totalt utgör 1,4 procent av hela aktiestocken.
Bolaget hade i slutet av perioden 26 019 aktieägare (i siffran ingår inte de aktier som inte är
registrerade i värdeandelssystemet, i slutet av året fanns det 395 000 av dessa aktier). Av bolagets
aktieägare har ingen förvaltarregistrerat sitt ägande. En förteckning över de största ägarna finns på
bolagets webbplats viria.fi.
Bolaget har under året emitterat totalt 297 039 nya aktier (i siffran ingår 82 003 aktier som
registrerades den 7 januari 2021).
Vid den riktade aktieemissionen som genomfördes i samband med affären som gällde
minoritetsägandet i Aureolis Oy emitterade Viria Abp under våren 200 576 nya aktier till
teckningspriset 20,48 euro/aktie. Viria Abp emitterade även under våren 7 500 nya aktier enligt en
överenskommelse om att engagera bolagets ledning då ett extra köpepris betalades vid förvärvet
av Spellpoint Oy år 2019. Aktiens teckningspris var 20 euro.
Dessutom har bolaget genomfört flera aktieemissioner med anknytning till aktiebonussystemen för
personalen och styrelsen.
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Aktiebaserat bonussystem för personalen
Viria etablerade hösten 2018 ett aktiebaserat bonusprogram för personalen, i syfte att förena Virias
anställdas och aktieägarnas intressen genom att uppmana Virias anställda att placera i bolagets
aktier och engagera sig i arbetet för bolagets mål.
I bonusprogrammet ingår ett tilläggsaktieprogram för alla anställda i koncernens kärnverksamheter
samt en prestationsbaserad bonusmodell för ledningen och utvalda nyckelpersoner.
De som deltar i programmet har kunnat teckna aktier i Viria Abp till ett nedsatt teckningspris (10
procents rabatt på genomsnittskursen i Privanet ett halvår före tecknandet) och efter en
intjänandeperiod på drygt två år får de utan kostnad tilläggsaktier till ett belopp som uppgår till en
fjärdedel av det aktieantal som de tecknat. För att få tilläggsaktier krävs att den anställda äger de
aktier som de skaffat ända till engagemangsperiodens slut och vid den tidpunkten fortfarande är i
Viria-koncernens tjänst. Kriterier i den resultatbaserade bonusmodellen är koncernens
rörelseresultat före avskrivningar och aktiens relativa marknadsvärde (TSR). Belöningen i
bonusprogrammet utbetalas i både aktier och pengar, så att den andel som betalas i pengar ska
täcka skatter och avgifter av skattenatur.
Inom programmet har inletts tre intjänandeperioder: 2018-21, 2019-22 och 2020-23.
Aktieemissionerna i programmet grundas på bemyndiganden av den ordinarie bolagsstämman
åren 2018, 2019 och 2020. Under intjänandeperioden som inleddes år 2020 var aktiens
teckningspris 15,97 euro.
Intjänandeperiod

Antal deltagare

Antal
teckningar

Bonusaktier och tilläggsaktier
Betalningstid

Maximalt belopp*

2018-21

266

63 170

våren 2021

31 5611

2019-22

330

83 789

våren 2022

70 919

2020-23

298

82 003

våren 2023

20 2862

1I

siffran beaktas utfallet av kriterierna för den resultatbaserade bonusmallen i slutet av intjänandeperioden 2018-21

2I

intjänandeperioden 2020-23 ingår inte en resultatbaserad bonusmodell

Ifråga om antalet bonusaktier och tilläggsaktier ska hälften betalas som aktier och hälften i pengar
på grund av förskottsinnehållningen. År 2021 betalades som bonusaktier och tilläggsaktier totalt
(aktier och pengar) 615 439,50 euro, om summan beräknas utifrån kursen på bolagets aktie i
Privanet den 31 december 2020.
Bolaget genomförde i november 2020 dessutom en riktad, avgiftsbelagd aktieemission på 6000
aktier till bolagets nya verkställande direktör Samu Konttinen som en del av det aktiebaserade
bonussystemet för verkställande direktören. Teckningspriset var 16,09 euro per aktie, och priset
baseras på genomsnittskursen för Viria Abp:s aktie på Privanet 24.5–23.11.2020, och dessutom
en rabatt på 10 procent. Enligt villkoren i bonussystemet har Konttinen rätt att efter ett år utan
kostnad få 3 000 tilläggsaktier och efter två år ytterligare 3 000 tilläggsaktier, om han vid de
tidpunkterna fortfarande är verkställande direktör för Viria Abp.
Styrelsens aktiebonussystem
Den ordinarie bolagsstämman beslutade den 25 juni 2020 att införa ett långsiktigt aktiebaserat
bonussystem för styrelsemedlemmar och om att emittera aktier för detta. Inom bonussystemet kan
styrelsemedlemmar teckna aktier i Viria Abp till ett värde av högst halva sitt årsarvode.
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I programmet som inleddes år 2020 var teckningspriset 15,62 euro, vilket är genomsnittskursen på
Virias aktie under ett halvår före beslutet om aktieemission, och dessutom har man beräknat en
rabatt på 10 procent. Bolagsstämman kan efter en intjänandeperiod besluta att betala tilläggsaktier
till de som deltar i programmet, och dessa baseras på aktieägande. För att få tilläggsaktier krävs
att personen fortfarande är styrelsemedlem i Viria Abp. Två styrelsemedlemmar som totalt
tecknade 960 aktier deltog i bonussystemet år 2020.
KONCERNENS AFFÄRSOMRÅDEN OCH STRUKTUR
Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknik. Koncernen har två
affärsområden: affärsområde digital utveckling som producerar lösningar för ledning genom
business intelligence, dataanalys och främjande av digitalisering, ända från tjänste- och
användargränssnittsdesign till programvaruutveckling, och affärsområde säkerhet som bygger på
principen om komplett säkerhet, där cybersäkerhetstjänster förenas med säkerhetsteknik och
låsningslösningar.
Koncernens moderbolag är Viria Abp. Under räkenskapsperioden 2020 var koncernens
dotterbolag Viria Security Ab, Aureolis Oy, Bellurum BI-palvelut Oy, Bitfactor Oy, Oy Hibox
Systems Ab, Tansec Oy, Spellpoint Group Oy och dess dotterbolag Spellpoint Oy samt Viria
Fastigheter Ab.
FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN
Viria Abp köpte den 19 mars 2020 de resterande aktierna i Aureolis Oy och äger nu hela bolaget.
Koncernstrukturen blev mindre komplex genom två fusioner den 31 december 2020: Spellpoint
Group Oy fusionerades med sitt dotterbolag Spellpoint Oy och Bellurum BI-palvelut Oy
fusionerades med Aureolis Oy.
PERSONAL, LEDNING OCH FÖRVALTNING
Under räkenskapsperioden var koncernens personalstyrka i genomsnitt 714 (693). Vid beräkning
av den genomsnittliga personalstyrkan har även eventuella deltidsanställningar beaktats.
Ökningen i personalantalet beror främst på en volymökning inom Viria Security Ab.
En kunnig och engagerad personal är en nyckelfaktor för Virias framgång och därför satsar bolaget
på en positiv företagskultur och värnar om nöjdheten bland personalen och dessutom satsar Viria
på ständig kompetensutveckling. Nöjdheten i arbetet undersöks både med en omfattande enkät
varje år och genom att insamla respons löpande med pulsenkäter och diskussioner. Under det
gångna året har vi fördjupat oss särskilt i coronapandemins effekter på arbetsmiljön och på
välmåendet i arbetet samt på personalens säkerhet.
Till koncernens ledningsgrupp hörde under räkenskapsperioden verkställande direktör Mika
Vihervuori, Viria Security Ab:s verkställande direktör Marko Järvinen, Aureolis Oy:s verkställande
direktör Katja Ahola, Bitfactor Oy:s verkställande direktör Antti Pelkonen, ekonomidirektör Pirjo
Suhonen och kommunikationsdirektör Tiina Nieminen.
Viria Abp:s styrelse bestod av Kai Dahl (ordförande) fram till den 25 juni 2020, Jussi Hattula, Samu
Konttinen, Timo Kotilainen (ordförande från den 26 juni 2020), Elina Piispanen och Katriina Valli.
Förvaltningsrådet bestod av Martti Alakoski (ordförande till den 25 juni), Carita Ehnström, Lars
Gästgivars (från den 25 juni), Pekka Haapanen, Pasi Haarala, Asko Istolahti (till den 25 juni), Juha
Koivisto, Matti Kulmakorpi, Jorma Kuoppamäki, Kuisma Laukkola, Riina Nevamäki (från den 25
juni) Ari Närvä, Björn Pundars, Raimo Ristilä, Yngve Snickars (till den 25 juni), Janne Tuomikoski,
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Matti Uusi-Kakkuri, Piia Uusi-Kakkuri, Ossi Viljanen (till den 25 juni) och Christian Wetterstrand
(ordförande från den 25 juni).
BOLAGSSTÄMMAN
Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls i Vasa torsdagen den 25 juni 2020. Bolagsstämman
fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 2019 och beviljade ansvarsfrihet för de
räkenskaps- och verksamhetsansvariga.
Bolagsstämman beslutade om en aktieutdelning på 1,41 euro per aktie för Viria Abp:s aktier.
Avstämningsdatumet för aktieutdelningen var den 29 juni 2020 och utbetalningsdatumet var den 7
juli 2020. Dessutom bemyndigade bolagsstämman styrelsen att besluta om aktieutdelning i en
eller flera poster, totalt högst 0,49 euro per aktie. Bemyndigandet gäller till den 31 december 2020.
De av förvaltningsrådets medlemmar som stod i tur att avgå och omvaldes för följande treårsperiod
var Pekka Haapanen, Matti Kulmakorpi, Björn Pundars och Piia Uusi-Kakkuri samt som nya
medlemmar Lars Gästgivars och Riina Nevamäki.
Till ordinarie revisor valdes KPMG Oy och till huvudansvarig revisor Esa Kailiala, CGR.
Fonden för anslutningsavgifter i bolagets eget kapital förenades med fonden för inbetalt fritt eget
kapital. Ändringen gör bolagets kapitalstruktur enklare och förtydligar att medlen behandlas som
en del av utdelningsbara medel.
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en emission av högst 170 000 aktier inom
bonussystemet för personalen. Bemyndigandet gäller en emission av både nya aktier och egna
aktier som är i bolagets innehav. Det maximala antalet motsvarar 3,0 procent av bolagets alla
aktier. Bemyndigandet för aktiemissionen gäller 4 år efter bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet
makulerar inte det tidigare bemyndigandet som den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen den 9
maj 2019 till den del det tidigare bemyndigandet gäller aktier som emitteras inom bonussystemet
för personalen.
Bolagsstämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat bonussystem för
styrelsemedlemmar och godkände en aktieemission mot betalning, där styrelsemedlemmar kan
teckna högst 3 456 aktier.
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en donation på högst 100 000 euro till
allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Riskkontroll är en del av Virias normala affärsverksamhet. Nedan beskrivs de risker som
identifierats i Virias riskkontroll, och om dessa risker realiseras kan de ha betydande effekter på
bolagets resultat eller ekonomiska ställning.
Coronapandemin och den globala recession som är en följd av pandemin medför betydande
osäkerhet i Virias branscher genom att försvaga företagens möjligheter och benägenhet att göra
investeringar eller leda till uppskjutna investeringar. Pandemin kan dessutom ha en negativ effekt
på kundernas betalningsförmåga.
En betydande del av Virias affärsverksamhet är projekt som genomförs för kunderna.
Missmatching av resursfördelningen för projekten, misslyckanden i prissättningen eller
genomförandet eller fördröjda projekt kan försvaga bolagets lönsamhet. Ofördelaktiga villkor i
kund- eller leverantörsavtal eller meningsskiljaktigheter om innehållet i villkoren kan leda till
negativa effekter på bolagets resultat eller oväntade tilläggskostnader. Övriga risker som är
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förknippade med kunderna är förlust av en eller flera nyckelkunder, en avsevärd minskning i köpen
eller kundernas ekonomiska problem.
Viria är ett tjänste- och expertbolag vars affärsverksamhet bygger på kunniga medarbetare.
Genomförandet av bolagets strategi och resultat kan försämras avsevärt om bolaget inte kan
rekrytera och hålla kvar kunniga experter samt ständigt utveckla deras kunnande för aktuella
kundbehov.
Som aktör i säkerhetsbranschen omfattas Viria av höga krav på tjänsternas säkerhet och
kontinuitet. Ett dataintrång eller en dataskyddskränkning eller en annan säkerhetsrisk som blir
verklighet i bolagets eller kundens miljö kan medföra betydande direkta och indirekta negativa
effekter.
Viria är uppbyggt av flera bolag och företagsköp är möjliga även i fortsättningen. Misslyckanden i
integreringen av bolagen och byggandet av synergieffekter kan göra det svårare att uppnå Virias
strategiska mål samt försämra engagemanget bland koncernbolagens ledning och medarbetarna.
Eventuella företagsköp kan även leda till oförutsedda risker och dolda ansvar, som bolaget inte
kunnat förbereda sig inför.
MARKNADSÖVERSIKT
Företagens och samhällets kraftiga digitaliseringsutveckling är en central drivkraft för Virias tillväxt.
Digitaliseringsutvecklingen påverkar direkt eller indirekt nästan alla Virias tjänsteområden, främst
programvaruutvecklingen och nyttjandet av dataanalys och ökar även avsevärt behovet av
cybersäkerhetstjänster. Hela it-tjänstemarknaden har under de senaste åren vuxit snabbare än
den ekonomiska tillväxten i övrigt och detta väntas fortsätta.
Den kraftiga tillväxten som pågått flera år har nått sin kulmen, men restriktionerna på grund av
pandemin har bidragit till ett växande behov av digitala tjänster och sänkt tröskeln att börja
använda dessa. Coronapandemin har även haft mindre effekter än väntat på säkerhetsbranschen.
Uppskjutna investeringar på grund av osäkra ekonomiska utsikter kan dock påverka även Virias
affärsverksamheter.
Digitalisering är inte bara teknisk utveckling. Tjänster och system tas fram med fokus på
affärsverksamheten och användarupplevelsen har en viktig roll, och utöver den egentliga
programvarulösningen förnyas ofta även själva processen och ibland hela affärsmodellen. Vid
sidan av det tekniska kunnandet betonas även kund- och affärskompetens samt betydelsen av
tjänstedesign i utvecklingsprojekten.
Nyttjandet av data och ledning genom business intelligence är centrala trender inom
affärsutveckling. Datamängderna ökar exponentionellt och organisationerna har en stark vilja att
utveckla sin verksamhet med ledning genom business intelligence samt att nyttja den artificiella
intelligensens möljigheter. Informationsförädling, analys och konsultering som gäller ledning
genom business intelligence är Virias kärnkompetens och genom att förena detta med koncernens
övriga tjänsteområden skapas lösningar till exempel för behov av industriellt internet.
Förändringar i företagens it-miljö, såsom molntjänster, ett ökat antal system och integrationer
mellan dem samt ekosystem mellan företag ökar behovet av cybersäkerhetstjänster och medför
nya utmaningar. Digitalisering och industriellt internet ökar kraftigt företagets internettrafik, varvid
cybersäkerheten blir bredare än bara skydd av företagens interna nät och till exempel ökar
betydelsen av identitets- och åtkomstkontroll. Cybersäkerheten kopplas allt tätare till skydd av den
fysiska miljön, bland annat lösningar för kameraövervakning, passerkontroll och låsning.
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Digitaliseringsutvecklingen avancerar olika snabbt i olika branscher. En föregångare när det gäller
digitaliseringen är bank- och finansbranschen, som är en av Virias största kundbranscher. Som
intressanta, växande branscher ser Viria bland annat social- och hälsovården, handeln och
industrin, där digitaliseringen medför stora möjligheter till att förbättra processer och
kundupplevelser.
Eftersom tillväxten i världsekonomin och euroområdet fortsättningsvis är långsam återspeglas det i
Finlands ekonomiska tillväxt, som enligt prognoserna är långsammare år 2020. Efterfrågan på
tjänster för digital utveckling samt säkerhetslösningar väntas öka trots ett svagare konjunkturläge.
Konjukturväxlingen påverkar närmast Virias tjänster för fysisk säkerhet, där efterfrågan på
låsningstjänster har anknytning till volymen på nybyggen och ombyggen.
En ökad efterfrågan på it- och datasäkerhetstjänster har lett till hård konkurrens om experter och i
viss mån har det här dämpat hela it-branschens tillväxt. Tillräckligt med yrkeskunniga anställda är
en utmaning också för tillväxten inom affärsverksamheten fysisk säkerhet.
STRATEGI
Virias uppdrag är att bygga en bättre och tryggare morgondag med hjälp av information och smart
teknik. Vi bidrar till våra kunders framgång på två sätt:
•
•

Vi hjälper våra kunder att nyttja information och digitalisering för att generera en bättre
kundupplevelse och nå konkurrensfördelar.
Vi skapar sinnesro genom lösningar skydda människor, information och egendom och
säkerställa en trygg och smidig vardag.

Vi bygger innovativa, hållbara digitala tjänster, som grundas på vår gedigna förståelse för våra
kunder och deras behov, vilken vi förvärvat genom tjänstedesign och nyttjande av data. Vi är en
föregångare inom utveckling av informationsstyrda organisationer.
Vi är unika i Finland såtillvida att vi kan erbjuda komplett säkerhet, både digitalt och fysiskt skydd
och vi effektiverar kundens säkerhetshantering. Vårt mål är okomplicerad säkerhet och att
möjliggöra en trygg och smidig användning av information, system och passager.
Den starka digitaliseringsutvecklingen i företag och samhälle samt att det inte finns tydliga gränser
mellan den digitala och fysiska omvärlden, betyder gynnsamma tillväxtförhållanden för Viria. Vårt
mål är att växa snabbare än marknaden.
Källan för vår tillväxt är en stark efterfrågan på tjänster och strategiskt fokus på växande
tjänsteområden, såsom dataanalys, digitalisering av affärsverksamhet och cybersäkerhet. Vår
breda kundkrets ger möjlighet till synergieffekter vid försäljning av tjänster, och
affärsverksamheternas förmågor som kompletterar varandra är en grogrund för nya innovativa
kundlösningar. Vår starka balansräkning ger utrymme för företagsköp som stöder strategin.
Vår framgång byggs av människor och deras kunnande. Våra kunder är väldigt nöjda med oss,
vilket beror på kunniga och engagerade medarbetare och vi kan betjäna hela Finland. Vi vill vara
en arbetsplats där människorna mår bra, utvecklas professionellt och upplever sitt arbete som
meningsfullt varje dag.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS VINST
Moderbolagets utdelningsbara medel är 114 367 427,41 euro och moderbolagets vinst för
räkenskapsperioden är 3 292 243,99 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att av
delutdelningsbara medlen utbetalas som vinstutdelning 1,80 euro/aktie, vilket på datumet för
fastställande av bokslutet motsvarar totalt 10 231 736,40 euro. 0,29 euro/aktie av dividendförslaget
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motsvarar beloppet av minoritetsutdelning enligt aktiebolagslagen dvs. hälften av
räkenskapsperiodens vinst, och överskridande delen 1,51 euro/aktie är tilläggsdividend.
Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska situation efter räkenskapsperiodens
slut.
HÄNDELSER EFTER ÖVERSIKTSPERIODENS SLUT
Samu Konttinen har börjat som Viria Abp:s verkställande direktör den 1 januari 2021.
Viria Abp har med ett avtal som tecknades den 19 februari 2021 sålt sina aktier i Oy Hibox
Systems Ab till Accedo AB. Affären trädde i kraft den 1 mars 2021.
Skatteförvaltningen har den 25 februari 2021 beslutit att godkänna rättelseyrkandet som Viria Abp
har framställd angående Virias dåvarande dotterbolag Vemetra Holding Oy:s beskattning i 2017
och 2018. Beslutet innebär 1 miljoner euro i skatteåterbäring till Viria Abp.
EKONOMISK KALENDER
Viria publicerar en halvårsöversikt och ett bokslutsmeddelande samt dessutom en kortare
affärsöversikt efter årets första och tredje kvartal.
•
•
•

Affärsöversikten för januari–mars publiceras tisdagen den 4 maj 2021
Halvårsöversikten för januari–juni publiceras tisdagen den 31 augusti 2021
Affärsöversikten för juni–september publiceras fredagen den 29 oktober2021

Årsberättelsen med bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020 publiceras vecka 15/2021. Den
ordinarie bolagsstämman är planerad att hållas den 6 maj 2021. Virias förvaltningsråd
sammankallar bolagsstämman senare.
Årsberättelsen, halvårsöversikter och affärsöversikter publiceras på bolagets webbplats
https://www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/.

4.3.2021
Viria Abp
Styrelsen

Mera information
Verkställande direktör Samu Konttinen, tfn 050 382 5995, samu.konttinen@viria.fi

Viria är en lösningsleverantör som med informations- och säkerhetsteknik bygger en trygg digitalisering. I vår
verksamhet förenas gedigen expertis inom ledning genom business intelligence, digital affärsverksamhet samt
fysisk säkerhet och informationssäkerhet med ett kundorienterat och nyskapande arbetssätt. Viria-koncernen
utgörs av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Security Ab, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Tansec Oy
och Spellpoint Oy. Bolagen uppvisar en god tillväxt och har en stark marknadsposition. Virias omsättning år
2020 var 107 miljoner euro. Personalstyrkan i koncernen är i nuläget cirka 690. www.viria.fi
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Tabelldel
PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTSMEDDELANDE
Bokslutsmeddelandet har upprättats i enlighet med god bokföringssed och Finlands lagstiftning.
Viria Abp upprättar sitt bokslut i enlighet med Finlands bokföringslagstiftning (FAS). De siffror som
presenteras är avrundade från exakta tal. Siffrorna i bokslutsmeddelandet har inte granskats av en
revisor.
KONCERNRESULTATRÄKNING (FAS)

1 000 euro
OMSÄTTNING
Tillverkning för eget bruk
Övriga rörelseintäkter
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
RÖRELSEVINST
Finansiella intäkter och kostnader
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH
SKATTER
Inkomstskatter
Minoritetsandel
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

1.7-31.12
2020

54 587
228
112

1.7-31.12
2019

51 533
191
104

1.1-31.12
2020

106 823
503
532

1.1-31.12
2019

103 104
517
557

19 261
25 692
4 628
6 739
-1 393
665

16 470
24 971
6 290
7 241
-3 144
18 224

35 974
52 782
9 272
13 669
-3 838
763

32 617
51 543
10 799
14 419
-5 201
20 793

-728
-401
-63
-1 191

15 080
-3 974
-84
11 022

-3 075
-966
-130
-4 172

15 592
-4 544
-189
10 859

KONCERNBALANSRÄKNING (FAS)
1 000 euro
AKTIVA

31.12.2020

31.12.2019

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Placeringar
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

46 499
8 451
237
55 187

49 151
8 712
237
58 100

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar
Långfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Finansiella värdepapper
Kassa och banktillgodohavanden
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

6 724
884
27 526
15 418
30 913
81 465

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

136 652

152 512

AKTIVA TOTALT
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1 000 euro
PASSIVA
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Reservfond
Anslutningsavgiftsfond
Aktieemission
Fond för inbetalt fritt eget kapital
Vinst från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst
EGET KAPITAL TOTALT

30.6.2020

31.12.2019

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

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

357

999

42
26 104
26 146

121
32 974
33 095

136 652

152 512

MINORITETSANDEL
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT
PASSIVA TOTALT

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS (FAS)
1 000 euro
Affärsverksamhetens kassaflöde
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst
Affärsverksamh. kassaflöde före förändring i rörelsekapitalet

Förändring i rörelsekapitalet:
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristigt främmande kapital

ökning -/minskning +
ökning -/minskning +
minskning -/ökning +

Affärsverksamh. kassaflöde före finansiella poster och skatter

Erhållna aktieutdelningar
Ränte- och övriga finansiella
intäkter
Finansieringskostnader
Skatter
Affärsverksamhetens kassaflöde
Investeringarnas kassaflöde
Köp av aktier
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar
Försäljning av aktier och kapitalåterbäring
Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar
Beviljade lån
Återbetalning av lånefordringar

Investeringarnas kassaflöde

1.731.12.2020

1.731.12.2019

1.131.12.2020

-1 191
4 612
3 420

11 022
-7 860
3 161

-4 172
9 436
5 265

10 859
-5 643
5 216

779
-6 268
4 584
2 516

784
-2 608
1 674
3 012

-1 120
-2 107
3 676
5 713

343
463
1 801
7 823

25

28

50

1 150

355
42
-401
2 537

18 066
-90
-1 021
19 995

424
-125
-4 432
1 632

19 500
-228
-3 667
24 578

-3
-905
0
-69
0
0
-977

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

-747
-2 432
0
535

-12 014
-2 123
-28
540

-2 644

-13 626

1.131.12.2019
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Finansieringens kassaflöde
Avgiftsbelagd emission
Förändring av långfristiga lån
Förändring av kortfristiga lån
Förvärv av egna aktier
Försäljning av egna aktier
Betalda aktieutdelningar och övriga
vinstutdelningar
Återbetalning av lånefordringar
Finansieringens kassaflöde
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1.731.12.2020

1.731.12.2019

1.131.12.2020

1.131.12.2019

631
0
-3 509
0
116

421
-1 459
-4 173
0
179

1 010
0
-5 712
0
262

421
-1 500
-11 983
-71
355
-9 084

-9 892
0
-12 654

-34
1 433
-3 633

-10 652
0
-15 092

Förändring av likvida medel enligt kalkylen

-11 095

15 202

-16 104

-8 512

Likvida medel 1.1./1.7.*
Likvida medel 30.6.*/31.12.*
Förändring av likvida medel

57 426
46 331
-11 095

47 234
62 436
15 202

62 436
46 331
-16 104

70 948
62 436
-8 512

2 397
-19 465

* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel i
finansieringsanalysen.

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL (FAS)
1 000 euro
EGET KAPITAL
Aktiekapital 1.1
Aktiekapital 31.12

2020

2019

1 504
1 504

1 504
1 504

Reservfond 1.1
Reservfond 31.12

8 132
8 132

8 132
8 132

41 786
-41 786
0

41 786
0
41 786

Anslutningsavgiftsfond 1.1
Överföring till fond för inbetalt eget kapital
Fond för anslutningsavgifter 31.12
Aktieemission
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1
Överförin från fond för anslutningsavgifter
Försäljning av egna aktier
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12
Vinst från tidigare
räkenskapsperioder 1.1
Vinstutdelning
Förvärv av egna aktier
Övriga förändringar i eget kapital
Vinst från tidigare
räkenskapsperioder 31.12
Räkenskapsperiodens vinst
Eget kapital totalt

1 310
2 240
41 786
4 370
48 396

1 000

64 756
-10 631
0
854

63 257
-9 714
-62
415

54 979

53 896

-4 172

10 859

110 149

118 419

1 240
2 240
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KONCERNENS ANSVAR
1 000 euro
Säkerheter
Skulder för vilkas säkerhet getts en företags- eller fastighetsinteckning
Företags- och fastighetsinteckningar
Företags- och fastighetsinteckningar ställda som
säkerhet
Skulder för vilkas säkerhet getts aktier eller värdeandelskonton
Lån av finansieringsbolag
För säkerhet givna aktier / negative pledge
Skulder vilkas säkerhet är garantier
Lån av finansieringsbolag
Limit
Belopp i användning för lån och limit
Belopp som kan användas i lån och limit
Värdet på garantisäkerheter

2020

2019

84

84

0
9 702

1 500
9 702

0
468
468
900
468

4 000
139
4 139
4 900
4 139

4 082
4 819
8 900

4 104
2 877
6 980

384
384

476
475

93

88

19 630

21 468

Ansvarsförbindelser
Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar
Förfaller till betalning under de följande 12 månaderna
Förfaller till betalning senare
Totalt
Övriga säkerheter och ansvar
Beviljad säkerhet totalt
Använd
Återbetalningsansvar för fastighetsinvesteringars
mervärdesskatt
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt

Bokslutsmeddelande

KALKYLERINGSFORMLER
Rörelseresultat utan avskrivningar:
Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar

Justeringar:
Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar, den justerade rörelsevinsten före
goodwillavskrivningar, den justerade rörelsevinsten och det justerade resultatet för
räkenskapsperioden 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.

Soliditet:
Eget kapital + minoritetsandel

x 100

Balansräkningens slutsumma – erhållna förskott
I både divisor och dividend använd bokslutsdatumets värden.

Investeringar:
Räkenskapsperiodens investeringar i anläggningstillgångar, varav inte avdragits försäljning av
tillgångar.
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AVSTÄMNINGSKALKYLER FÖR ALTERNATIVA NYCKELTAL
Viria Abp publicerar alternativa nyckeltal för att ge en bättre bild av affärsverksamhetens operativa
utveckling och för att förbättra jämförbarheten mellan rapporteringsperioderna.
De alternativa nyckeltalen som Viria Abp använder är rörelseresultat före avskrivningar, justerat
rörelseresultat före avskrivningar, justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar och justerat
resultat för översiktsperioden.
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR OCH
JUSTERAT RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR
10-12/2020

10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

-420
2 288

-2 017
4 006

-3 838
9 272

-5 201
10 799

1 868
-10
331
41

1 988
0
38
50

5 434
-338
582
483

5 598
-377
213
58

2 232

2 076

6 160

5 492

JUSTERAD RÖRELSEVINST OCH JUSTERAD RÖRELSEVINST UTAN
GOODWILLAVSKRIVNINGAR
1 000 euro
10-12/2020
10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

1 000 euro
Rörelsevinst
Avskrivningar och nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR
Försäljningvinst från anläggningstillgångar
Omorganiseringskostnader
Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär
JUSTERAT RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR

Rörelsevinst
Försäljningsvinst från anläggningstillgångar
Omorganiseringskostnader
Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär
Nedskrivningar på fastigheter
JUSTERAD RÖRELSEVINST
Goodwillavskrivningar
JUSTERAD RÖRELSEVINST UTAN
GOODWILLAVSKRIVNINGAR
JUSTERAT RESULTAT FÖR
ÖVERSIKTSPERIODEN
1 000 euro
Räkenskapsperiodens resultat
Försäljningsvinster från anläggningstillgångar
Omorganiseringskostnader
Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär
Nedskrivningar på fastigheter
Skatteeffekt av korrektivposter
JUSTERAT RESULTAT FÖR
ÖVERSIKTSPERIODEN
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