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Verkställande direktörens översikt

Året 2020 var mycket exceptionellt på grund av coronapandemin. Virias utveckling under året följde utvecklingen på
marknaden. Bolaget uppvisade en god tillväxt i början av
året men den avtog under våren när pandemin bröt ut och
osäkerheten ökade, kunderna skjöt upp sina beslut och
restriktionerna hindrade leveranserna till kunderna. I början
av hösten balanserades situationen och pandemins andra
våg på hösten hade inte lika stora negativa effekter på
affärsverksamheten. Slutet av året var riktigt bra; kunderna
startade upp de projekt som skjutits upp och de arbetsmetoder som krävs för distansarbete etablerades. Osäkerheten på grund av pandemin fortsatte och kommer troligtvis
att påverka även år 2021.
Viria ökade sin omsättning med 3,6 procent till 106,8
miljoner och det justerade rörelseresultatet utan avskrivningar var 6,2 miljoner euro, det vill säga 5,8 procent av
omsättningen. Sett till omständigheterna i omvärlden
är vi nöjda med detta. Den tillväxt som vi väntade oss
av året uteblev på grund av corona, men totalt sett
hade coronapandemin bara måttliga konsekvenser för bolagets affärsverksamhet under året.
Pandemin medförde lägre marknadsföringsoch resekostnader vilket bidrog till bättre
lönsamhet.
Omsättningen ökade främst inom Virias säkerhetsverksamhet. Affärsverksamheten digital utveckling påverkades
i större utsträckning av osäkerheten under våren och verksamheten normaliserades först i slutet av året, men årets
sista månader var relativt bra.

Virias omsättning består till cirka en fjärdedel av fortlöpande tjänster, vilket gav bolaget stabilitet i en tid när
osäkerheten som pandemin medförde hade negativa
effekter på projekten och konsulteringen. Vi vill öka andelen
fortlöpande tjänster och vår tillväxt är god till exempel inom
SOC-tjänster för cybersäkerhet.

övergripande datasäkerhets- och företagsnätstjänster som
förenas med våra lösningar för fysisk säkerhet, och därmed
får kunden ett komplett skydd för den totala säkerheten.

Viria verkar inom två växande branscher som är centrala för
samhällets utveckling: säkerhet och digitala tjänster. Coronapandemin påskyndade digitaliseringen även i branscher
och funktioner som hittills genomförts med traditionella
metoder. Detta ökar efterfrågan på Virias tjänster och allt
oftare används tjänstedesign för att förnya även processer
i samband med digitaliseringsprojekten.

Viria har två bolag som producerar tjänster som bidrar till
att främja digitalisering och bättre nyttjande av information,
Aureolis och Bitfactor. Bolagen har under året samarbetat
mera intensivt än tidigare och tjänsteutbuden har finslipats
till experttjänsten Murros (Brytning). Med över trehundra
experter kan bolagen ge kunderna väldigt bred service. Vår
mångsidiga expertis omfattar bland annat främjande av
ledning genom business intelligence, tjänstedesign, utförande av digitala tjänster samt dataanalyser och lösningar
för artificiell intelligens på olika dataplattformar.

Viria verkar inom två växande
branscher som är centrala för
samhällets utveckling: säkerhet och
digitala tjänster.

Vi värnar om personalens och kundernas
hälsa och säkerhet, och under det senaste
året har vi givetvis fäst ännu mera uppmärksamhet vid detta. Jag är stolt över vår personal
som gått över till effektivt distansarbete och
etablerat säkra arbetssätt vid arbetsplatserna samt
visat smidighet och kundfokus i den nya situationen.
Ett stort tack till er alla.
Jag vill även tacka våra kunder och aktieägare för ert förtroende för Viria.

När funktioner i allt större omfattning flyttas ut på nätet får
cybersäkerheten en allt större betydelse även i den fysiska
omvärlden. Dataintrång och olika cyberattacker blir allt
vanligare och är ett betydande hot i alla branscher. Bristen
på datasäkerhetsexperter skapar en efterfrågan på Virias

Samu Konttinen
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Viria-koncernen i korthet
Viria är en lösningsleverantör inom
digital utveckling och säkerhetsteknik,
med uppdraget att utföra digitala
tjänster, datanätskommunikationer
med god säkerhet samt skydda mot
datasäkerhetsrisker och övriga risker.

Våra tjänster
DIGITAL UTVECKLING

SÄKERHETSLÖSNINGAR

Ledning genom
business intelligence

Cybersäkerhet

Dataplattformar och
rapportering

IT-infrastruktur

Analys och artificiell
intelligens

Identitets- och
åtkomstkontroll

Tjänste- och
affärsdesign

Säkerhetsteknik

Programvaruutveckling

Strukturell säkerhet

Viria-koncernen har två affärsområden,
digital utveckling och säkerhet.
Inom digital utveckling produceras lösningar för ledning
genom business intelligence, dataanalyser samt främjande
av digitalisering, som omfattar bland annat tjänste- och
användargränssnittsdesign och programvaruutveckling.
Virias säkerhetsverksamhet grundas på principen om övergripande säkerhet, som förenar cybersäkerhetstjänster med
lösningar för säkerhetsteknik och låsning.
Båda affärsområdena har en bra position på växande marknader. Viria har en bred kundkrets till exempel inom socialoch hälsovården, handeln, finans- och försäkringsbranschen
samt energisektorn. Branscher som just nu är intressanta ur
digitaliseringsperspektivet är bland annat social- och hälsovårdsbranschen, handeln och industrin, där digitaliseringen
medför betydande möjligheter till att utveckla processer

och kundupplevelser. Finansbranschen är ett betydande
kundsegment för dataanalyser och vi ser denna bransch
som viktig ur ett strategiskt perspektiv.
En viktig drivkraft för Virias tillväxt och ständig utveckling
är den kraftiga digitaliseringsutvecklingen i företagen och
samhället. Den påverkar antingen direkt eller indirekt nästan
alla våra tjänster, främst programvaruutvecklingen och
nyttjandet av dataanalyser, men skapar även ett behov av
cybersäkerhetstjänster.
Vi vill vara nära kunden och vårt nätverk av verksamhetsställen på 22 orter gör att vi kan betjäna hela landet. Våra
största verksamhetsställen finns i huvudstadsregionen och
i Uleåborg.
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Strategi
Vi bygger en bättre och tryggare
morgondag med hjälp av
information och smart teknik.

Vi vill nå tillväxt i våra verksamheter.
Den starka digitaliseringsutvecklingen i företag och samhälle samt att gränserna mellan den digitala och fysiska
omvärlden är på väg att suddas ut innebär gynnsamma
tillväxtförhållanden för Viria.
Källorna för tillväxten är en stark efterfrågan på tjänster
och strategiskt fokus på växande tjänsteområden, såsom
dataanalyser, digitalisering av affärsverksamhet och cybersäkerhet. Vår breda kundkrets ger möjligheter till synergieffekter vid försäljning av tjänster och affärsverksamheterna kompletterar varandra, vilket är en grogrund för nya
innovativa kundlösningar. Vi kan till exempel tillhandahålla
en enda tjänstehelhet för fysisk säkerhet och cybersäkerhet
samt ansluta analyser till säkerhetslösningarna, och därmed

1

Vi hjälper med två
metoder våra kunder att
nå framgång:

		
Vi hjälper våra kunder att nyttja information
och digitalisering för att generera en bättre kundupplevelse och nå konkurrensfördelar.
Vi skapar innovativa och hållbara digitala tjänster,
som bygger på vår gedigna förståelse för kunden och
dennes behov, vilken vi förvärvat genom erfarenhet
av tjänstedesign och nyttjande av data. Vi är en föregångare inom utveckling av organisationer som leds
med business intelligence.

effektiverar vi kundens verksamhet utöver att vi tillhandahåller säkerhet.
Vårt mål är tillväxt och bättre lönsamhet inom våra affärsverksamheter. Vår starka balansräkning ger utrymme för
företagsköp som stöder strategin.

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

2

		
Vi skapar sinnesro med lösningar som
skyddar människor, information och egendom och
säkerställer en trygg och smidig vardag.
Vi är unika i Finland på så vis att vi kan erbjuda övergripande säkerhet, både digitalt och fysiskt skydd och
vi tillhandahåller en effektivare säkerhetshantering för
kunden. Vårt mål är okomplicerad säkerhet och att för
behöriga användare möjliggöra en trygg och smidig
användning av information, system och passager.

Globala trender är
bakgrunden till vår
strategi
Digitalisering innebär förändring
•
•
•
•
•

Nya affärs- och intjänandemodeller
Brytning inom köpande och konsumtion
Data nyttjas allt mera
Automatik, robotik, artificiell intelligens och IoT
IT flyttas till molnet  

Behovet av säkerhet ökar
•
•
•
•

Digitaliseringen gör att vi utsätts för nya risker
Avancerad cyberkriminalitet
Cyberattacker mot stater
Hacktivism
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Omsättning

Nyckeltal
2020

106,8
6,2
136,7
714

Justerat rörelseresultat
utan avskrivningar
Balansräkning

M€
M€
M€

Personal

OMSÄTTNINGENS FÖRDELNING MELLAN
AFFÄRSVERKSAMHETERNA, M€

PERSONALENS FÖRDELNING MELLAN
AFFÄRSVERKSAMHETERNA (FTE)

OMSÄTTNINGS FÖRDELNING

Säkerhet 69,1

Säkerhet 391

Fortlöpande tjänster 25 %

Digital utveckling 37,9

Digital utveckling 307

Projekt och konsultering 75 %

Övriga 1,9

Moderbolag 16
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Kundcase

Ekonomiskt
resultat

Virias omsättning ökade under räkenskapsåret med
3,6 procent till 106,2 miljoner euro.
Omsättningen ökade särskilt inom Virias säkerhetsverksamhet. Coronapandemin ledde
till en svagare tillväxt för koncernen, men sett till helheten hade pandemin bara måttliga
konsekvenser för bolagets affärsverksamhet.
Det justerade rörelseresultatet utan avskrivningar förbättrades med 12,2 procent jämfört
med året innan till 6,2 miljoner euro. På grund av coronarestriktionerna sjönk kostnaderna
särskilt för resor, men kostnadsnivån väntas återgå till det normala.
Koncernens vinst under räkenskapsperioden var -4,2 (10,9) miljoner euro och resultatet per
aktie var 0,75 (2,04) euro. Resultatet påverkades av avskrivningar på koncerngoodwill för
de senaste årens företagsköp. Jämförelseårets resultat förklaras av en försäljningsvinst
på 18 miljoner euro från försäljning av DNA:s aktier.

Fler personer på plats än vad som
rekommenderas?
Helsingfors stad använder Virias tjänst som bygger på videoanalys för att
se hur många personer som vistas vid stadens viktigaste platser under olika
tider.
Tjänsten för massberäkning gör staden tryggare eftersom myndigheterna
kan hänföra resurser dit det finns många människor. I coronatider hjälper
tjänsten för massberäkning även staden att se till att de rekommenderade
persongränserna inte överskrids. Systemet sänder ett larm vid en betydande
och oväntad ökning av antalet personer vid en plats.
Lösningen levererades som ett samarbete mellan Viria Security och Aureolis.
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Säkerhetslösningar
När gränserna mellan den fysiska
och digitala världen suddas ut blir
säkerheten en helhet, hela bilden
framträder.
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Security solutions

Virias säkerhetsverksamhet vill stärka kundernas tilltro till
framtiden och till kontinuitet i affärsverksamheten genom
att skydda människor, information och egendom. Vi anser
att bra säkerhet är okomplicerad för kunden och vettigt
dimensionerad: det ska vara enklare att göra rätt än att göra
fel.
Säkerhetsverksamheten består av Viria Security Ab, Spellpoint Oy och Tansec Oy.
Viria Security är en av Finlands största leverantörer inom
företagssäkerhet och det enda bolaget som tillhandahåller
både cybersäkerhets- och företagsnätstjänster samt lösningar för säkerhetsteknik och låsning. Spellpoints specialitet är åtkomst- och identitetskontroll som ger behöriga en
smidig åtkomst till system, men gör dem otillgängliga för
obehöriga. Tansec är specialiserad på system för larmöverföring, bland annat brand- och inbrottslarm sänds till rätt
ställe omgående och utan avbrott.

TILLVÄXT I EN TID AV UTMANINGAR
Trots de utmaningar som coronapandemin medförde nådde
Virias säkerhetsverksamhet framgångar under år 2020 och
verksamheten gick starkt särskilt i slutet av året. Omsättningen ökade till 69,1 miljoner euro (65,1).
Coronapandemin påverkade säkerhetsverksamheten på
två sätt: kunderna skjöt upp installations- och underhållsåtgärder särskilt inom social- och hälsovårdssegmentet
eller beställde endast de nödvändiga åtgärderna. Å andra
sidan har det ökade distansarbetet i kundföretagen medfört
större behov av säkra distansuppkopplingar med tillräcklig
kapacitet.

FOKUS PÅ CYBERSÄKERHET OCH MOLNTJÄNSTER
De största möjligheterna till tillväxt för säkerhetsverksamheten ser vi inom cybersäkerhet och molntjänster och år
2020 satsade vi kraftigt på att utveckla tjänster och kompetens i anknytning till detta. Under året lanserade vi flera nya
tjänster bland annat för molntransformation, molnsäkerhet
och övervakning av kritiska industrimiljöer.
Cybersäkerhetscentralen (CSOC) byggdes ut betydligt året
innan och har uppfyllt förväntningarna och visat sig vara
viktig för kundernas cybersäkerhet.
Cybersäkerheten blir allt viktigare även inom fastighetssäkerhet och skyddande av människor, eftersom den fysiska
säkerhetstekniken digitaliseras och byggs i nätverk. Företagens fastighetsnät kan attackeras till exempel via en oskyddad övervakningskamera. Gällande säkerhetslösningar är
trenden övergripande lösningar, och system som integreras
och administreras via nätet blir allt viktigare.
Utöver ett omfattande utbud av lösningar för fysisk och
digital säkerhet är Virias centrala konkurrensfördel de
många verksamhetsställena, och via dessa kan vi betjäna
hela landet.
En tydlig trend inom säkerhetslösningar är en övergång från
engångsinvesteringar till fortlöpande tjänster. Lösningar för
säkerhet kan i framtiden nyttjas för flera syften genom att
förädla insamlad data för användning i affärsverksamheten.
Viria Security har till exempel tillsammans med koncernbolaget Aureolis byggt smarta IoT-lösningar till exempel för att
följa personantalet och användningsgraden i lokaler.

Odelad säkerhet med
människan i centrum
LähiTapiola betraktar säkerhet som en helhet som har
en fysisk och en digital dimension.
”Säkerheten är inte uppdelad. Visst finns det olika
delområden inom säkerheten, men det finns en övergripande säkerhet och det är den som är det yttersta
målet. Människan och människans säkerhet är alltid i
centrum – vare sig det är fråga om datasäkerhet eller
passerkontroll”, sammanfattar LähiTapiolas säkerhetschef Sami Sallinen.
Hos LähiTapiola hör alla medarbetare som jobbar med
säkerhetsfrågor till samma team. Säkerheten ses som
en helhet och fokus ligger på proaktivitet. Säkerheten
är inte bara en fråga om att få vardagen att rulla, utan
ständig utveckling.

Beredskap för fyllda
sjukhus
Under våren följde vi med oro nyheter om överfulla
sjukhus i Norra Italien. Utifall att sjukhusen även i
Finland skulle fyllas av coronapatienter produktifierade
Viria Security snabbt en plug and play-modell utifrån
partnern 9Solutions system för kallelse på vårdare, och
denna kan installeras av sjukhuspersonalen till exempel
i temporära vårdlokaler. Systemet levereras färdigt programmerat, och för idrifttagningen krävs inga tekniska
kunskaper och inga utomstående experter behövs.
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Digital utveckling
Våra kunders konkurrenskraft förbättras med
hjälp av dataanalyser och digitala tjänster
som skapas utifrån vårt gedigna kunnande
om kunden och kundens behov.
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Digital development

Uppdraget för Virias verksamhet digital utveckling är att
söka och bygga nya affärsmöjligheter i den digitala världen.
Utgångspunkten för detta är effektivt nyttjande av data och
och att skapa en stark kundupplevelse. Våra över 300 experter kan tillhandahålla väldigt mångsidiga tjänster för digital
utveckling och ledning genom business intelligence.
Affärsområdet omfattade år 2020 Aureolis Oy, Bitfactor Oy
och Oy Hibox Systems Ab som Viria sålde i februari 2021
till Accedo AB i Sverige. Bitfactor producerar lösningar inom
digital affärsverksamhet för kunderna, såsom programvaruutveckling, tjänstedesign, design av användarupplevelse
och analyser. Aureolis är en expert på ledning genom business intelligence, och tjänsteutbudet omfattar bland annat
datalagring, rapportering och dataanalyser samt lösningar
som nyttjar artificiell intelligens. Hibox tar fram iptv- och
hotell-tv-programvara och levererar helhetslösningar kring
dessa.

TILLVÄXTEN AVTOG PÅ GRUND AV CORONA,
STARK DIGITALISERINGSUTVECKLING
Omsättningen inom affärsområde digital utveckling var
37,9 (37,7) miljoner euro. Corona orsakade en osäkerhet
på marknaden som ledde till att tillväxten avtog, och detta
minskade kundernas investeringar i utvecklingsåtgärder
och beslut skjöts upp, men enligt vår bedömning kommer
marknaden för tjänster för digital utveckling att växa på
längre sikt.
I slutet av året balanserades läget. Vi tog hem flera betydande projekt inom dataanalys, och inom konsulteringen låg
användningsgraden på en god nivå.
Coronarestriktionerna har å andra sidan drivit fram ett
ökat behov av digitala tjänster och sänkt tröskeln att börja
använda dem. Således har digitaliseringen även spridits till
nya branscher.

Automatiken och robotiken frigör tid från rutiner och personalen kan använda sin tid på arbete där det behövs en
människa. Lösningar av denna typ har vi utfört bland annat
för att effektivera en kunds ekonomiförvaltning.
I samarbete med Virias säkerhetsverksamhet utförde vi för
kunderna lösningar som bygger på videoanalys, där övervakningskameror nyttjas på ett mångsidigare sätt genom att
lägga till person- eller objektigenkänning, massberäkning
och larm. Ett annat samarbete mellan affärsområdena är
programvaruutveckling för säkerhetssystem och till den
anknutna systemintegrationer.
Digitalisering är inte bara teknisk utveckling. Tjänste- och
systemutvecklingen genomförs utgående från affärsverksamheten och med fokus på användarupplevelsen, och
utöver programvarulösningen förnyas ofta själva processen
och ibland hela affärsmodellen. I utvecklingsprojekten
behövs det utöver de tekniska kunskaperna även kunnande
om kunden och affärsverksamheten samt insikter i tjänstedesignens betydelse.
Vi är teknikoberoende, vi kan alltid välja de bästa metoderna
och verktygen för våra kunder. Utvecklingsarbetet präglas av
smidig övergång till produktion och mycket tätt samarbete
med kunden. Merparten av våra kunder är stora och medelstora företag i olika branscher, men vi har även främjat digitaliseringen i många småföretag och organisationer inom
den offentliga sektorn.
Bristen på kunniga medarbetare är ett hinder för att accelerera tillväxten. Utmaningarna som gäller kompetensen försvåras av snabb teknisk utveckling och den för främjandet
av digitala tjänstemodeller så viktiga förmågan att förstå
kundens affärsverksamhet. Av koncernbolagen har till
exempel Aureolis löst detta genom att organisera ett eget
utbildningsprogram, BI-akademin, för att få nya medarbetare
och fortbilda den egna personalen.

VR – en bättre
kundupplevelse och
affärsverksamhet
Bitfactors experter planerade och utförde för VR
en plattform för big data och dataanalys, som är
grunden för en bättre användarupplevelse i nätoch mobilapplikationer och för djupare affärsförståelse. Den helhet som skapades för VR löste
utmaningarna med allt mera data i en av Finlands
största nätbutiker.

Robotik som effektiverar
ekonomiförvaltning
I företagens och sammanslutningarnas ekonomiförvaltning finns det många rutinmässiga
arbetsskeden, där stora informationsmängder ska
behandlas eller granskas, vilket är tidskrävande.
Aureolis lättade på arbetsbördan inom Viria
Securitys ekonomiförvaltning genom att skapa
en robotiklösning där processen att överflytta
beställningar och granska fakturarader utförs av
robotar. I dessa processer är volymerna stora och
de manuella granskningsskedena arbetsdryga,
så verksamheten effektiverades när de flyttades
till en programmerad robot. Samtidigt frigjordes
personalens tid för annat arbete, såsom utveckling
av processer och förfarandesätt.
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Företagsansvar
Grunden och syftet med Virias verksamhet 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, ökar välbefinnandet och sparar naturresurser. Våra
lösningar skyddar människor, information och tillgångar.

Vårt företagsansvar har tre olika teman:

1

En trygg, smidig
vardag

2

Sjyst
välfärd

3

Mångformighet
och förnyelse

Grunden för vårt arbete är en ansvarsfull behandling av data, en kontrollerad
leveranskedja samt miljö- och kvalitetsarbete.
Temahelheten är en plattform för att utveckla ledningen av Virias
företagsansvar, för uppföljning och rapportering.
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Ansvarsfulla Viria
Trygg, smidig vardag

Sjyst välfärd

• Vi skyddar information, tillgångar
och människor
• Vi skapar framgång med digitala
lösningar och information
• Våra lösningar är hållbara
för framtidens affärs- och
datasäkerhetsutmaningar

• Vi är ärliga i vår verksamhet
• Vi strävar efter att vara ett bolag
med lönsam tillväxt och god
soliditet
• Vi skapar välfärd i hela Finland
och betalar skatten som vi ska

Mångformighet och
förnyelse
• Vår arbetsgemenskap är
mångformig och har företagaranda
• Vi vill erbjuda likvärdiga möjligheter
till utveckling
• Arbetarsäkerheten är alltid viktigast

Grunden för vårt arbete
• Vi behandlar information ansvarsfullt och
respekterar integritetsskyddet
• Vi beaktar ansvarsfullheten i anskaffningar
och i kontrollen av leveranskedjan

GEMENSAMMA VERKSAMHETSPRINCIPER OCH
ETISKA ANVISNINGAR ÄR VÅRT RÄTTESNÖRE
Vår verksamhet, våra beslut och vårt beteende styrs av gemensamma principer: vi är sjysta, vänliga, pålitliga, modiga
och vill lära oss nytt.
Riktlinjer för säkerställande av tjänsternas kvalitet, människornas välbefinnande och etik samt minimering av
miljöpåverkan ingår i våra etiska anvisningar samt i koncernpolicyn. Dessa inkluderar även policies för att motverka
korruption och mutor, där regler och begränsningar för
gåvor och gästfrihet fastställs. Målet med förfarandeanvisningarna är att säkerställa att alla i Virias tjänst agerar
ansvarsfullt och med respekt för andra.

• Vi fäster uppmärksamhet vid effektiviteten
i maskinparken under hela livscykeln
• Vi förebygger avfall och återvinner avfall
• Vårt kvalitets- och miljöarbete är certifierat

Vi kräver också att koncernens samarbetspartner följer
motsvarande etiskt hållbara principer. Vi beaktar detta när
vi väljer samarbetspartner.

EN TRYGG, SMIDIG VARDAG
Kärnan i Virias verksamhet är att bygga ett tryggt informationssamhälle. Vi skyddar varje dag människor, information
och tillgångar i hundratals kundföretag och offentliga
organisationer mot fysiska och digitala hot. Indirekt har vi
ännu större inflytande, till exempel när vi är med och bygger
upp beredskapen mot cyberhot som kan utgöra en risk för
infrastrukturen i samhället.
Säkerhet, hållbarhet och dataskydd är centrala även i utvecklingen av digitala tjänster och i förädlingen av informa-

tion. För oss är det viktigt att skapa tjänster som genuint
gör vardagen smidigare och där användarupplevelsen inte
är sämre på grund av säkerhetsfaktorer och tvärtom.
Digitaliseringen leder till effektivare resursanvändning och
ökad ekonomisk välfärd. Vi hjälper våra kunder att nyttja
data och teknik för att de ska betjäna sina kunder bättre,
effektivera verksamheten och uppnå mål.
År 2020 har vi fortsatt att satsa på realtidsövervakning av
kundernas säkerhetssituation och på snabb reaktionsförmåga. Vår cybersäkerhetscentral betjänar kunder dygnet
runt.
Viria Security beviljades det internationella datasäkerhetscertifikatet ISO/IEC 27001, och och för certifikatet
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genomförs följning-auditering varje år. Vid auditeringen
granskas praxis gällande datasäkerheten, dataskyddet och
riskkontrollen bland annat ur perspektiven ledning, system,
arbete, dokumentering och ständig utveckling. I augusti
2020 beviljades Viria Security TU-certifikat för säkerhetsentreprenader, och det uppfyller kraven i standarden EN ISO/
IEC 17065.
Viria har undertecknat den internationella appellen Paris
Call for Trust & Security in Cyberspace, som innehåller nio
principer som gäller cybersäkerhet och en förbindelse om
att samarbeta för en säker cybermiljö.
Med underskriften förbinder sig Viria att bland annat
• förebygga cyberhot mot människor och kritisk
infrastruktur,
• förbättra säkerheten i digitala produkter och tjänster
under hela deras livscykel,
• förebygga brott mot företagens information eller
immateriella rättigheter
• främja ansvarsfulla beteendenormer och bygga upp
förtroende i cybervärlden.

SJYST VÄLFÄRD
Vi verkar i branscher där pålitlighet är ytterst viktigt. För
oss är det självklart att alltid vara ärliga och verka för våra
intressegruppers bästa.
Vår växande och lönsamma verksamhet skapar jobb och
inkomstflöde på olika håll i landet. Vi verkar på 22 orter, och
utifrån dessa orter kan vi ge god betjäning i hela Finland.
Viria betalade under räkenskapsperioden 2020 44,5 (42,6)
miljoner euro i löner och arvoden. Dessutom skapar vi
ekonomisk välfärd även indirekt via våra underleverantörsföretag.
Vi värdesätter den finländska välfärdsmodellen och är beredda att dra vårt strå till stacken genom att betala skatt. År
2020 betalade Viria 1,0 (4,5) miljoner euro i inkomstskatt.

Virias ägare är personer, företag och offentliga organisationer i Finland. Av cirka 30 000 ägare är cirka 82 procent
privatpersoner och de äger 62 procent av alla aktier. År
2020 betalade Viria aktieutdelning totalt 10,6 (9,1) miljoner
euro och aktieutdelningsförslaget för år 2020 är totalt 10,2
miljoner euro.

M€

2020

2019

Löner och arvoden

44,5

42,6

Aktieutdelning

10,6

9,1

Inkomstskatt

1,0

4,5

MÅNGFORMIGHET OCH FÖRNYELSE
Viria-koncernen sysselsätter cirka 700 personer på 22 orter.
Grunden för vår arbetsgemenskap är respekt för andra.
Koncernen har byggts upp genom företagsköp av flera olika
bolag, och därmed är företagarandan fortfarande påtaglig.
Vi vill vara en arbetsgemenskap där människor trivs och
mår bra och får jobba med något meningsfullt varje dag.
Vi mäter varje år nöjdheten bland personalen både med
en omfattande enkät och med korta pulsundersökningar.
De viktigaste faktorerna som påverkar nöjdheten i arbetet
är enligt våra medarbetare intressanta arbetsuppgifter,
stark vi-anda på arbetsplatsen och rättvis lönesättning. I en
expertorganisation anses det även viktigt med möjligheter
att utveckla sig själv och sitt kunnande samt påverkansmöjligheter gällande det egna arbetet.
Coronapandemin har ställt personalens hälsa och säkerhet
i ett nytt ljus. När pandemin började spridas i Finland i mars
2020 började alla Virias medarbetare, som hade möjlighet
att göra det, distansjobba. I de arbetsuppgifter som utförs
hos kunder eller i bolagets lokaler började vi använda

skyddsutrustning och nya arbetssätt, såsom säkerhetsavstånd och teamen indelades i mindre grupper. Vi satsade
kraftigt på kommunikationen, och den täta coronainformationen har fått beröm i personalenkäterna. På det hela taget
har personalen visat smidighet och anpassningsbarhet
under de exceptionella omständigheterna.
Empolyee Net Promoter Index, ENPS, som mäter hur villiga
medarbetare är att rekommendera sin arbetsgivare för
vänner och bekanta, var i genomsnitt 28 i våra koncernbolag år 2020 (på skalan -100 - +100) och kan anses vara
ett rätt bra resultat. Det här är en viktig mätare för oss,
och vi utvecklar ständigt förutsättningarna för arbetet och
möjligheterna att påverka det egna arbetet. Ett bra exempel
på medarbetarnas engagemang är bolagets aktiebaserade
belöningssystem. Programmet inleddes år 2018 och har
varit väldigt populärt under alla tre intjänandeperioder. År
2020 deltog 266 Viriaanställda, som tecknade totalt 63 170
aktier. Det här är ett tecken på en engagerad personal och
tilltro till Virias framtid.
Kunnandet är vår viktigaste resurs och det är viktigt att
utveckla medarbetarnas kunnande. Metoder för detta
är lärande genom arbete, egen utbildninge och extern
utbildning, till exempel utbildningsprogram för certifikat.
Viria uppmanar även till egeninitierad utbildning och deltar i
kostnaderna.
Vi vill att medarbetarna ska se Viria som en arbetsplats
med likvärdiga möljigheter för alla. För att förebygga marginalisering och säkerställa likvärdig behandling har Viria
en likvärdighetsplan, och innehållet i tas upp regelbundet
vid möten för chefer och medarbetare. I de branscher där
vi verkar, i säkerhets- och it-branschen, är andelen kvinnor
liten, och Viria är inget undantag till detta. Vi har i olika
sammanhang lyft fram våra kvinnliga medarbetare, för att
uppmuntra flickor att söka till teknisk utbildning.
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PERSONALENS FÖRDELNING
MELLAN OLIKA BOLAG (FTE)

DE STÖRSTA
VERKSAMHETSSTÄLLENA (NOE)

ANDEL KVINNOR BLAND
Huvudstadsregionen 253

Personalen 18 %

Viria Security 360

Uleåborg 172

Förmännen 17 %

Tansec 8

Åbo 44

Ledningsgruppen 50 %

Spellpoint 24

Karleby 38

Styrelsen 33 %

Aureolis 125

Seinäjoki 33

Bitfactor 150

Vasa 33

Hibox Systems 32

Villmanstrand 25

Viria Abp 16

Jyväskylä 24
Lahtis 22
Tammerfors 21

10

20

30

40

50

Övriga 65

Viria Security har ett OHSAS 18001:2007-certifierat arbetshälso- och arbetarsäkerhetssystem och gällande arbetarsäkerheten har vi ställt upp målet noll olycksfall. Vid introduktion för nya medarbetare är säkerhetsutbildningen väsentlig.

ANSVARSFULL INFORMATIONSBEHANDLING SAMT
KVALITET OCH MILJÖ
För många av våra kunder är informationen är den viktigaste
tillgången, och kunderna överlåter sin information till oss
för behandling eller för att vi ska skydda den. Vi behandlar
informationen med det förtroende som vi fått och enbart
på det sätt som är tillåtet enligt lagar och förordningar, till
exempel EU:s dataskyddsförordning.
Vårt kvalitets- och miljöarbete är certifierat. Viria Security Ab och Aureolis Oy har ett ISO 9001:2015-certifierat
kvalitetssystem och Viria Security Ab har dessutom ett ISO
14001:2015-certifierat miljökvalitetssystem och ett ISO
27001-certifierat ledningsystem för datasäkerheten.

Vi följer regelbundet upp kundnöjdheten både med årliga
enkäter i hela bolaget och med enkäter som gäller enskilda
projekt.
Viria har ambitionen att genom sitt miljöarbete förebygga
att resurser går till spillo samt minska energianvändningen.
När det gäller maskinparken och utrustningen betonar vi
utöver säkerheten även hållbarheten och effektiviteten i
hela livscykeln. Vi följer varje månad utsläppsnivåerna i våra
fordon och vi har effektiverat avfallsåtervinningen.
Vi beaktar olika aspekter av ansvarsfullhet i hela leveranskedjan samt i anskaffningar. Vi förutsätter att våra partner
förbinder sig till våra etiska principer.

Principer som styr vår
verksamhet:

vi är rejäla,
vänliga,
pålitliga,
modiga,
vill lära oss
nytt
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Styrelse 2021

Förvaltning

Timo Kotilainen

Kaj Hagros

Jussi Hattula

Styrelsens ordförande
f. 1959
Partner, KASIN Consulting Oy
Styrelseproffs
I styrelsen sedan år 2019

f. 1970
Kapitalinvesterare
Verkställande direktör för Redstone
Nordics Oy
I styrelsen sedan år 2021

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

Elina Piispanen

Matti Piri

Stefan Wikman

f. 1963
Styrelseproffs
Verkställande direktör för Fit Advice Oy
I styrelsen sedan år 2019

f. 1969
Ekonomidirektör, Accountor Group
I styrelsen sedan år 2021

f. 1956
Senior advisor, Roschier
I styrelsen sedan år 2021
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Förvaltningsrådet

Ledningsgruppen 2021

Som förvaltningsrådets ordförande
fungerar Christian Wetterstrand och
som vice ordförande Matti Kulmakorpi.
End of term
Martti Alakoski, Kurikka
2021
Carita Ehnström, Vaasa
2022
Lars Gästgivars, Korsholm
2023
Pekka Haapanen, Vaasa
2023
Pasi Haarala, Vaasa
2021
Juha Koivisto, Laihia
2021
Matti Kulmakorpi, Seinäjoki
2023
Jorma Kuoppamäki, Seinäjoki
2022
Kuisma Laukkola, Seinäjoki
2022
Riina Nevamäki, Espoo
2023
Ari Närvä, Vaasa
2022
Björn Pundars, Vaasa
2023
Raimo Ristilä, Seinäjoki
2021
Janne Tuomikoski, Oulu
2022
Matti Uusi-Kakkuri, Kurikka
2021
Piia Uusi-Kakkuri, Vaasa
2023
Christian Wetterstrand, Espoo
2021

Samu Konttinen

Marko Järvinen

Katja Ahola

Juha Meronen

Koncerndirektör
MBA
I koncernens tjänst sedan år 2021

Verkställande direktör
för Viria Security Ab
Diplomingenjör, eMBA
I koncernens tjänst sedan år 2014

Verkställande direktör för Aureolis Oy
Filosofie magister
I koncernens tjänst sedan år 2017
(Aureolis sedan år 2001)

Verkställande direktör för Bitfactor Oy
Politices magister
I koncernens tjänst sedan år 2021

Pirjo Suhonen

Tiina Nieminen

Mikko Mäkelä

Ekonomidirektör
Ekonomie magister
I koncernens tjänst sedan år 2018

Kommunikationsdirektör
Filosofie magister
I koncernens tjänst sedan år 1998

Strategidirektör
Diplomingenjör
I koncernens tjänst sedan år 2021

Personnel representatives:
Miia Manner
Olli Korpierkki
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Viria är en lösningsleverantör inom informations- och säkerhetsteknik. Virias uppdrag är att bygga digitala tjänster, säkra
nätverksförbindelser och skydda för datasäkerhets- och andra säkerhetsrisker.
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.
OPERATIV MILJÖ
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.
Marknaden för it-tjänster ser ut att påverkas
mindre av coronapandemin än många andra
branscher. 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.
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.
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.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSPERIODEN
Coronapandemin som skakade världen hade
måttligare konsekvenser för Virias affärsverksamhet än vad som förutspåddes. Inverkan var
starkast på våren, under den första vågen, då
den allmänna osäkerheten minskade kundernas
beredskap att inleda nya projekt och ta beslut.
Inom affärsverksamhet säkerhetslösningar har
installationsbesök i synnerhet vid sjukhus och
servicehem senarelagts eller begränsats till endast de nödvändiga.
Däremot har coronapandemin bidragit till en
ökning i användningen av digitala tjänster och
de har expanderat till nya användningsändamål,
vilket har skapat efterfrågan på Virias digitalisations- och cybersäkerhetstjänster.
Pandemin ledde också till att nya lösningar har
skapats för att hjälpa Virias kunder. Viria Security produktifierade supersnabbt ett system
för kallelse av vårdare, som kan sättas upp av
sjukhuspersonal till exempel i temporära vårdlokaler. Bitfactor har startat nya koncepten för att
hjälpa de företag som lidit i coronasituationen
att hitta nya affärsmöjligheter.

Viria har fokuserad särskilt att trygga personalens och kundernas hälsa och säkerhet. I mars
övergick man till distansarbete i alla sådana
uppgifter där det är möjligt, och distansarbetet
hemma har sett till omständigheterna löpt utmärkt. Vad gäller de uppgifter som utförs i kundernas eller bolagets lokaler, strävar vi efter att
skydda personalen med skyddsutrustning och
effektiva hygienåtgärder.
Utveckling av affärsverksamhet
Inom säkerhetsverksamheten ser Viria de största möjligheter till tillväxt i cybersäkerhet och
molntjänster och bolaget har satsat kraftigt på
kompetensutveckling och på att ta fram nya
tjänster. Bolaget lanserade flera nya tjänster,
med mera till molntransformation, molnsäkerhet och övervakning av kritiska industriomgivningar.
Cybersäkerhetscentralen (CSOC) som Viria förstärkte betydligt i 2019 har uppnått sina mål och
visat sig att ha central roll i kundernas cybersäkerhet.
Satsningar till tjänste- och businessdesign i
affärsverksamheten digital utveckling har burit
frukt, när allt flera kunder inleder digitaliseringen genom att utnyttja tjänstedesign. En växande
efterfrågan kan man se även för tjänster som
bygger på artificiell intelligens och förutseende
analys, och bolaget har haft möjligheter att bygga lösningar med anknytning med dem.
Virias breda kundkrets ger möjlighet till synergieffekter vid försäljning av tjänster och koncernbolag har intensifierat sitt samarbete betydligt
under gångna året. Affärsverksamheternas förmågor som kompletterar varandra är också en
grogrund för nya innovativa kundlösningar. Till
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exempel data som samlas i säkerhetslösningarna kan förädlas och nyttjas i affärsverksamhet. Virias verksamheter har tillsammans byggt
smarta IoT-lösningar till exempel för att kalkylera av antalet personer och analysera av lokalers
användningsgrad och trivselfaktorer.

i 2019 och försäljningsvinst från DNA-aktierna
och AB Sappa på 42 miljoner euro i 2018. Försäljningsvinsten från AB Sappa som redovisades i övriga rörelseintäkter förbättrade även
jämförelseperiodens rörelseresultat utan avskrivningar (EBITDA) och rörelsevinsten (EBIT).

Företagsarrangemang
Viria Abp köpte den 19 mars 2020 de resterande
aktierna i Aureolis Oy och äger nu hela bolaget.
Affären genomfördes som aktiebyte. Aureolis
producerar tjänster inom dataanalys och business intelligence och har varit Virias intressebolag sedan år 2017 och dotterbolag sedan början
av 2019.

KONCERNSTRUKTUREN OCH DESS
UTVECKLING

Koncernens totala investeringar var 6,6 (10,5)
miljoner euro. De mest betydande investeringarna både år 2020 och år 2019 utgjordes av företagsköp.

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.

En del penningmedel har investerats i aktier som
är föremål för offentlig handel, i fondandelar och
masskuldebrevslån. Koncernens finansiella värdepapper hade i slutet av räkenskapsperioden
ett bokföringsvärde på 15,4 milj. euro (10,2 milj.)
och marknadsvärdet var 16,8 milj. euro (11,4 milj.
euro).

EKONOMISK UTVECKLING
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
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. Rörelsevinsten efter goodwillavskrivningar
(EBIT) var -3,8 (-5,2) miljoner euro.
Koncernens vinst under räkenskapsperioden
var -4,2 (10,9) miljoner euro och resultatet per
aktie -0,75 (2,04) euro. Jämförelseårs resultat
förklaras av försäljningsvinsten på 18 miljoner
euro som erhölls från försäljning av DNA:s aktier

Viria Abp köpte den 19 mars 2020 de resterande
aktierna i Aureolis Oy och äger nu hela bolaget.

I slutet av året bestod koncernen av moderbolaget Viria Abp och dotterbolagen:
Säkerhetsverksamheten
• Viria Security Ab
• Spellpoint Oy
• Tansec Oy
Digital utveckling
• Aureolis Oy
• Bitfactor Oy
• Oy Hibox Systems Ab
Andra
• Viria Fastigheter Ab

EKONOMISK STÄLLNING, FINANSIERING
OCH INVESTERINGAR

Slutsumman i koncernens balansräkning i slutet
av översiktsperioden var 136,7 (152,5) 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.

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.
FORSKNINGS- OCH
UTVECKLINGSVERKSAMHET
Koncernens direkta kostnader för forskningsoch utvecklingsverksamhet samt produktutveckling var 2,6 milj. euro (1,6 milj. euro år 2019
och 1,3 miljoner euro år 2018). Detta motsvarar
2,5 procent av omsättningen (1,5 % år 2019 och
1,2 % år 2018).

PERSONALEN
Under räkenskapsperioden var personalstyrkan
i genomsnitt 714 i koncernen och 16 i moderbolaget. Vid kalkyleringen av det genomsnittliga
antalet anställda har även deltidsanställda beaktats. Personalökningen beror huvudsakligen
på volymökning i Viria Security Ab.
Kunniga och engagerade medarbetare är i en
nyckelposition för att bygga Virias framgång
och därför satsar bolaget på en positiv företagskultur och värnar om personalnöjdheten
samt ständig kompetensutveckling. Nöjdheten
i arbetet undersöks både med en omfattande
enkät varje år och med respons på pulsfrågor
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.
BOLAGETS AKTIER
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.
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.
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 395 300 av dessa aktier). Av bolagets aktieägare har ingen förvaltarregistrerat
sitt ägande.
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EKONOMISKA NYCKELTAL (1000 €)
KONCERN
Omsättning, t€
Förändring i omsättning, %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€1
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar (EBITA), t€
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar (EBITA), %
Justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, t€1
Justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, %1
Rörelsevinst (EBIT), t€
Justerad rörelsevinst, t€1
Räkenskapsperiodens resultat, t€
Justerad räkenskapsperiodens resultat, t€1
Balansräkning, t€
Soliditetsgrad, %
Resultatet per aktie (EPS), euro 2
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2
Personalantal i genomsnitt
1

2020

2019

2018

106 823
3,6
5 434
6 160
3 386
3,2
4 113
3,8
-3 838
-3 111
-4 172
-3 590
136 652
81,3
-0,75
22
714

103 104
-1,7
5 598
5 492
1 723
1,7
3 315
3,2
-5 201
-3 609
10 859
12 459
152 512
78,7
2,04
23
693

104 924
19,4
21 218
6 309
18 736
17,9
3 827
3,6
13 060
-1 849
32 072
18 102
160 993
72,1
6,02
22
516

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.

Aktieemissioner
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

MODERBOLAG
Omsättning, t€
Förändring i omsättning, %
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), t€1
Rörelsevinst före goodwillavskrivningar (EBITA), t€
Justerad rörelsevinst före goodwillavskrivningar, t€1
Rörelsevinst (EBIT), t€
Justerad rörelsevinst, t€1
Räkenskapsperiodens resultat, t€
Justerad räkenskapsperiodens resultat, t€1
Balansräkning, t€
Soliditetsgrad, %
Resultatet per aktie (EPS), euro 2
Moderbolagets eget kapital/aktie, euro 2
Personalantal i genomsnitt
Utdelning/aktie 3, euro

2
3

2019

2018

867
-10,7
-3 452
-3 468
-3 576
-3 591
-3 576
-3 591
15 775
15 759
138 906
90,80
2,96
23
16
1,90

971
-23,5
3 890
-3 496
3774
-3 612
3 774
-3 612
28 886
21 436
144 870
81,7
5,42
22
17
1,83

De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet
2020 utdelning/aktie är styrelsens förslag

Spellpoint Oy år 2019. Aktiens teckningspris var
20 euro.

i bolagets aktier och engagera sig i arbetet för
bolagets mål.

Dessutom har bolaget genomfört flera aktieemissioner med anknytning till aktiebonussystemen för personalen och styrelsen.

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 be-

Aktiebaserade bonussystem
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

2020
1 016
17,2
-3 910
-3 226
-4 048
- 3 364
-4 048
-3 364
3 292
3 839
131 644
95,19
0,59
22
16
1,80 3

lopp 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.
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PERSONALANTAL I GENOMSNITT, FTE
2020
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.

2

2018

PERSONALANTAL I GENOMSNITT, NOE
2020

1

2019

Koncern
714
693
516
Moderbolag
16
16
17
			

2019

2018

Intjänandeperiod

Antal
deltagare

Antal
teckningar

Bonusaktier och tilläggsaktier
Betalningstid
Maximalt belopp*

2018-21

266

63 170

kevät 2021

31 5611

Koncern
743
724
533
Moderbolag
18
18
20
			

2019-22

330

83 789

kevät 2022

70 919

2020-23

298

82 003

kevät 2023

20 2862

RÄKENSKAPSPERIODENS LÖNER OCH ARVODEN, 1000 €

I siffran beaktas utfallet av kriterierna för den resultatbaserade bonusmallen i slutet av
intjänandeperioden 2018-21
I intjänandeperioden 2020-23 ingår inte en resultatbaserad bonusmodell

Ifråga om antalet bonusaktier och tilläggsaktier
ska ungefär hälften betalas som aktier och hälften i pengar på grund av förskottsinnehållningen. År 2021 betalades som bonusaktier och til�läggsaktier totalt (aktier och pengar) 615 439,50
euro, om summan beräknas utifrån kursen på
bolagets aktie i Privanet den 31 december 2020.

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.

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.

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.

Koncern
Moderbolag

2020

2019

2018

44 453
1 948

42 563
1 593

30 041
1 914

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.
Bolagstämman beslöt om vinstutdelning, sammansättning och arvoden av förvaltningsrådet,
val och arvoden av revisorn, förening av fonden
för anslutningsavgifter med fonden för investerat fritt eget kapital, bemyndigande av styrelse
att besluta om en emission, ett aktiebaserat
incitament för styrelsen medlemmar och en relaterad aktieemission samt bemyndigande av
styrelse att besluta om donationer.
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 beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat bonussystem för styrelsemedlemmar och godkände en aktieemission mot
betalning, där styrelsemedlemmar kan teckna
högst 3 456 aktier.
STYRELSENS BEMYNDIGANDEN
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieutdelning i en eller flera poster,
totalt högst 0,49 euro per aktie. Bemyndigandet
gällde till den 31 december 2020.
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EGNA AKTIER
			
Andel av
Egna aktier 31.12.2020
Antal aktier
aktiekapitalet
Moderbolag

80 130

1,4 %

Dotterbolag

400

0,0 %

80 530

1,4 %

Koncern

VIRIA ABP:S STÖRSTA AKTIEÄGARE 31.12.2020
		
Ägare
Antal aktier

Andel av
aktiekapitalet

1

Finlands Industriinvestering Ab

275 000

4,84 %

2

Bellurum Oy

210 576

3,71 %

3

LähiTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

150 000

2,64 %

4

LähiTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

150 000

2,64 %

5

Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy

114 755

2,02 %

6

Viria-koncern

80 530

1,42 %

7

Vasa stad

70 400

1,24 %

8

Pelkonen Antti

67 412

1,19 %

9

Heikkilä Kimmo Juhani

57 596

1,01 %

10

Sr VISIO Allocator

53 500

0,94 %

11

Elisa Abp

47 400

0,83 %

12

Tuomikoski Janne

45 325

0,80 %

13

Ab C. Wetterstrand Oy

39 600

0,70 %

14

Hotcom

33 200

0,58 %

15

Kurikka stad

31 600

0,56 %

16

Wetterstrand Olavi

25 500

0,45%

17

Kuokka Peetu Tapio

20 100

0,35 %

18

Korsholms kommun

19 700

0,35 %

19

Ilmajoki kommun

16 100

0,28 %

20

Snickars Yngve

15 800

0,28 %

1 513 518

26,83 %

Totalt

En förteckning över de 50 största ägarna finns på bolagets webbplats viria.fi.

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 bemyndigade styrelsen att
besluta om en donation på högst 100 000 euro
till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

STYRELSEN, FÖRVALTNINGSRÅDET OCH
LEDNINGEN

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.
Beredningen av ärenden som är underställda
bolagets styrelse har utförts av revisionskommittén och personalkommittén som är underställd bolagets styrelse. Till revisionskommittén
hörde Timo Kotilainen, Kai Dahl (fram till den 25
juni 2020) och Samu Konttinen och till personalkommittén Elina Piispanen, Jussi Hattula, Samu
Konttinen 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, Matti Uusi-Kakkuri, Piia Uusi-Kakkuri, Ossi Viljanen (till den 25 juni) och
Christian Wetterstrand (ordförande från den 25
juni).
Mika Vihervuori var verkställande direktör och
koncerndirektör för Viria Abp.
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.
REVISOR
Revisor har varit revisionsbolaget KPMG Oy Ab
och huvudansvarig revisor CGR Esa Kailiala.
HÄNDELSER SOM GÄLLER
NÄRSTÅENDEKRETSEN
Till Viria-koncernens närståendekrets hör dotterbolag, intressebolag och samägda företag
samt koncernens styrelse, verkställande direktören och koncernledningsgruppen samt de
bolag som de har bestämmandeinflytande över.
En förteckning över dotterbolagen finns under
Koncernstrukturen och dess utveckling.
Viria Abp beviljade bolagen i koncernen lån på
totalt 7,5 miljoner euro. Lånetiden är högst 6 år.
Lånen avbetalas i jämna poster eller som engångsbetalning och räntan betalas en gång per
år eller halvår. Räntan på lånen är huvudsakligen
bunden till fast ränta eller beräkningsränta. Lånen har ingen säkerhet. Dessutom har bolaget
beviljat säkerheter för dotterbolagens lån till ett
belopp på totalt 0,9 miljoner euro.
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Bolaget har inom det aktiebaserade incitamantprogrammet gett de anställda närståendekretslån till marknadsvillkor åren 2018 - 2020. Lånens
totalbelopp 31.12.2020 var 1 496 492,38 euro,
varav till medlemmarna i koncernledningsgruppen 54 808,90 euro. Lånetiden är 1–3 år och
räntan är 12 mån. euribor, 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
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 til�läggskostnader. Övriga risker som är 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.
BETYDANDE JURIDISKA ÄRENDEN
Viria Abp hade inga pågående juridiska ärenden
under räkenskapsperioden.
HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN
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.

UTSIKTER
Ekonomiska mål på medellång sikt
Viria eftersträvar tillväxt de närmaste åren och
drivkrafter för det är speciellt samhällets starka
digitaliseringsutveckling och det ökande behovet av cybersäkerhetstjänster. Viria fokuserar i
strategin på en stigande omsättning som även
väntas medföra ett förbättrat justerat rörelseresultat utan avskrivningar på medellång sikt.
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.
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 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.
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Koncernresultaträkning
(1000 €)		

Liite

1.1–31.12.2020

1.1–31.12.2019

OMSÄTTNING		
3.
106 823
103 104
				
Tillverkning för eget bruk			
503
517
Övriga rörelseintäkter		
5.
532
557
				
Material och tjänster		
6.
35 974
32 617
Personalkostnader		
7.
52 782
51 543
Avskrivningar och nedskrivningar		
8.
9 272
10 799
Övriga rörelsekostnader			
13 669
14 419
				
RÖRELSEVINST			
-3 838
-5 201
				
Finansiella intäkter och kostnader		
10.
763
20 793
				
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER			
-3 075
15 592
				
Inkomstskatter		
12.
-966
-4 544
				
Minoritetsandel			-130
-189
				
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST			
-4 172
10 859
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Koncernbalansräkning
(1000 €)

Bilaga

31.12.2020

31.12.2019

AKTIVA			
			
BESTÅENDE AKTIVA
13.		
Immateriella tillgångar		
46 499
49 151
Materiella tillgångar		
8 451
8 712
Placeringar		 237
237
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT		
55 187
58 100
			
RÖRLIGA AKTIVA			
Omsättningstillgångar
15.
6 724
5 604
Långfristiga fordringar
16.
884
6 548
Kortfristiga fordringar
17.
27 526
19 826
Finansiella värdepapper
18.
15 418
10 211
Kassa och banktillgodohavanden		
30 913
52 225
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT		
81 465
94 413
			
AKTIVA TOTALT		
136 652
152 512

(1000 €)

Bilaga

31.12.2020

31.12.2019

PASSIVA			
			
EGET KAPITAL
19.		
Aktiekapital		
1 504
1 504
Reservfond		
8 132
8 132
Anslutningsavgiftsfond		
0
41 786
Aktieemission 		
1 310
0
Fond för inbetalt fritt eget kapital		
48 396
2 240
Vinst från tidigare räkenskapsperioder		
54 979
53 896
Räkenskapsperiodens vinst		
-4 172
10 859
EGET KAPITAL TOTALT		
110 149
118 419
			
MINORITETSANDEL		 357
999
			
FRÄMMANDE KAPITAL			
Långfristigt främmande kapital
21.
42
121
Kortfristigt främmande kapital
22.
26 104
32 974
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT		
26 146
33 095
			
PASSIVA TOTALT		
136 652
152 512
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Koncernens finansieringsanalys
(1000 €)		

Bilaga

1.1–31.12.2020

1.1–31.12.2019

Räkenskapsperiodens vinst		

-4 172

10 859

Avgiftsbelagd emission			

1 010

421

Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst		

9 436

-5 643

Förändring av långfristiga lån			

0

-1 500

Affärsverksamhetens kassaflöde före förändring i
rörelsekapitalet			

5 265

5 216

Förändring av kortfristiga lån			

-5 712

-11 983

Förvärv av egna aktier			

0

-71

Försäljning av egna aktier			

262

355

Betalda dividender			

-10 652

-9 084

Återbetalning av lånefordringar			

0

2 397

Finansieringens kassaflöde			

-15 092

-19 465

-16 104

-8 512

Affärsverksamhetens kassaflöde		

Förändring i rörelsekapitalet			
Omsättningstillgångar

ökning -/ minskning +

-1 120

343

Kortfristiga fordringar

ökning -/ minskning +

-2 107

463

Kortfristigt främmande kapital
minskning -/ ökning +

3 676

1 801

Ränte- och övriga finansiella intäkter
Finansieringskostnader			

Likvida medel 1.1.			

62 436

70 948

50

1 150

46 331

62 436

424

19 500

Förändring av likvida medel			

-16 104

-8 512

-125

-228
-3 667

Affärsverksamhetens kassaflöde		

1 632

24 578

				
Investeringarnas kassaflöde				

Försäljning av aktier och kapitalåterbäring		
Överlåtelsevinster av materiella och immateriella
tillgångar			
Investeringarnas kassaflöde			

				
Förändring av likvida medel			

Likvida medel 31.12*			

-4 432

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

1.1–31.12.2019

7 823

5 713

Skatter			

Köp av aktier			

1.1–31.12.2020

				

				
Erhållna dividender			

Bilaga

Finansieringens kassaflöde				

				

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella
poster och skatter			

(1000 €)		

-747

-12 014

-2 432

-2 123

0

-28

535

540

-2 644

-13 626

				
*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel
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Moderbolagets resultaträkning
(1000 €)		

Bilaga

1.1–31.12.2020

OMSÄTTNING		3.
1 016
			
Övriga rörelseintäkter		
5.
10
			
Personalkostnader		
7.
2 148
Avskrivningar och nedskrivningar		
8.
138
Övriga rörelsekostnader			
2 788
			
RÖRELSEVINST			
-4 048
			
Finansiella intäkter och kostnader		
10.
4 415
			
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER			
367
			
Bokslutsdispositioner		
11.
2 994
Inkomstskatter		
12.
-69
			
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST			
3 292

1.1–31.12.2019
867
22
1 809
124
2 532
-3 576
20 907
17 331
1 925
-3 481
15 775
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Moderbolagets balansräkning
(1000 €)

Bilaga

31.12.2020

31.12.2019

AKTIVA			
			
BESTÅENDE AKTIVA
13.		
Immateriella tillgångar		
440
423
Materiella tillgångar		
312
275
Placeringar		
85 832
81 580
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT		
86 584
82 278
			
RÖRLIGA AKTIVA			
Omsättningstillgångar
16.
694
6 390
Kortfristiga fordringar
17.
11 258
2 811
Finansiella värdepapper
18.
15 418
10 211
Kassa och banktillgodohavanden		
17 690
37 217
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT		
45 060
56 628
			
AKTIVA TOTALT		
131 644
138 906

(1000 €)

Bilaga

31.12.2020

31.12.2019

PASSIVA			
			
EGET KAPITAL
19.		
Aktiekapital		
1 504
1 504
Reservfond		
8 132
8 132
Anslutningsavgiftsfond		
0
41 786
Aktieemission		
1 310
0
Fond för inbetalt fritt eget kapital		
48 396
2 240
Vinst från tidigare räkenskapsperioder		
62 679
56 683
Räkenskapsperiodens vinst		
3 292
15 775
EGET KAPITAL TOTALT		
125 314
126 120
			
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
20.
8
2
			
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt främmande kapital
21.
3 259
4 032
Kortfristigt främmande kapital
22.
3 063
8 752
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT		
6 322
12 784
			
PASSIVA TOTALT		
131 644
138 906
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Moderbolagets finansieringsanalys
(1000 €)		

Bilaga

1.1–31.12.2020

1.1–31.12.2019

Affärsverksamhetens kassaflöde				

(1000 €)		

Bilaga

1.1–31.12.2020

1.1–31.12.2019

Finansieringens kassaflöde				

Räkenskapsperiodens vinst			

3 292

15 775

Avgiftsbelagd emission			

1 010

421

Korrigeringar till räkenskapsperiodens vinst		

-7 002

-19 247

Förändring av långfristiga lån				

-1 500

Affärsverksamhetens kassaflöde före förändring i
rörelsekapitalet			

-3 709

-3 473

				
Förändring i rörelsekapitalet			
Kortfristiga fordringar

ökning -/ minskning +

69

18

Kortfristigt främmande kapital minskning -/ ökning +

-109

-4

Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella
poster och skatter			

-3 750

-3 459

3 792

1 255

				
Erhållna dividender			
Ränte- och övriga finansiella intäkter

297

19 451

Finansiella kostnader			

-84

-171

Skatter			

-3 519

-2 302

Ändring i koncernkontofordringar/-skulder
Affärsverksamhetens kassaflöde			

-772

2 108

-4 035

16 883

				
Investeringarnas kassaflöde				
Köp av aktier			

-814

-14 780

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

-192

-290

-68

-28

Överlåtelseintäkter av materiella och immateriella
tillgångar			
Beviljade lån			

-500

Återbetalning av lånefordringar			

500

850

Investeringarnas kassaflöde			

-1 073

-14 249

Förändring av kortfristiga lån			

-1 500

Erhållna koncernbidrag			

1 925

-11 000

Försäljning av egna aktier			

262

355

Betalda dividender			

-9 908

-9 058

Beviljade lån			

-1 000

Återbetalning av lånefordringar				
Finansieringens kassaflöde			

-9 211

2 397
-18 385

					
Förändring av likvida medel 			

-14 320

-15 750

Likvida medel 1.1			

47 428

63 178

Likvida medel 31.12*			

33 108

47 428

Förändring av likvida medel			

-14 320

-15 750

				

*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel
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Noter till bokslutet
PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV KONCERNBOKSLUT 2020
1.

KONCERNBOKSLUTET

Viria Abp, hemort Seinäjoki, utgör moderbolag för de bolag
som hör till Viria-koncernen. Kopia av koncernbokslutet kan erhållas från Viria Abp:s kontor, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa eller
www.viria.fi.
1.1. Koncernbokslutets omfattning
Med koncernbokslutet har sammanställts alla koncernbolag
förutom följande bolag: För Fastighets Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31:s del har särskilda konsolideringsberäkningar inte
uppgjorts. En konsolidering av bolaget skulle inte ha nämnvärd
inverkan på koncernens resultat och egna kapital.
1.2. Principer för uppgörandet av koncernbokslutet
Koncernbokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringsförordningen. Vid uppgörandet av koncernbokslutet har eliminerats bolagens interna intäkter, kostnader och vinstutdelning,
likaså bolagens interna fordringar och skulder.

2.

VÄRDERINGSPRINCIPER

		
2.1. Värdering av bestående aktiva
De immateriella och materiella bestående aktiva i balansräkningen 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 immaterialla tillgångar
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 anskaffningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde.

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

2.2. Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats enligt rörlig anskaffningsutgift till medelanskaffningspris eller ett lägre, sannolikt
överlåtelsepris.

Inkomster som uppstått av prestationer och vilka kräver lång
tillverkningstid har bokförts som intäkt i den takt som prestationerna blivit färdiga. Till de prestationer som kräver lång
tillverkningstid har hänförts projekt, vilkas tillverkningstid har
uppskattats till minst 6 månader. Långtidsprojektens färdighetsgrad har definierats som projektets förverkligade utgifter i
förhållande till projektets uppskattade totala utgifter.

2.3. Poster i utländsk valuta
Resultaträkningsposter i utländsk valuta har ändrats till finländsk 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 anskaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaffningsutgift.
Uppskrivningar och nedvärderingar av placeringar och finansiella värdepapper redovisas bland finansiella posterna.
2.5. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har huvudsakligen upptagits som årliga utgifter under det år då de uppstått.
Produktutvecklingsutgifter, som inbringar intäkter flera år framåt, har aktiverats i balansräkningen och avskrivs under 5 års tid.
2.6. Pensioner
Pensionsskyddet för koncernens personal sköts av utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de
kostnader som hör till perioden grundar sig på beräkningar
som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under det år de uppstår.
2.7. Inkomstskatter och latent skatteskuld
Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt prestationsprincipen. Den latenta skatteskuld som ingår i den ackumulerade avskrivningsdifferensen har i koncernbokslutet
bokförts bland främmande kapital och resten av avskrivningsdifferensen bland eget kapital och minoritetsandelen.
2.8. Jämförbarheten för uppgifter från föregående
räkenskapsperiod
Spellpoint Group Oy och Spellpoint Oy har konsoliderats som
nya koncernbolag fr.o.m. 1.2.2019. I finansiella intäkter för
2019 ingår 18 miljoner euro försäljningsvinster från DNA aktier.
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Noter till bokslutet

PRINCIPERNA FÖR UPPGÖRANDE AV MODERBOLAGETS BOKSLUT 2020
1.2. Principer för uppgörandet av bokslutet
Bokslutet har uppgjorts i enlighet med bokföringsförordningen.
		

2.

VÄRDERINGSPRINCIPER

		
2.1. Värdering av bestående aktiva
De immateriella och materiella bestående aktiva i balansräkningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift minskad med
de ackumulerade avskrivningarna enligt plan.
		
Avskrivningstiderna enligt plan är:
Immateriella rättigheter
5 år
Övriga immaterialla tillgångar
3–10 år
Byggnader och konstruktioner
15–25 år
Maskiner och inventarier
3–5 år
		
Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaffningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde.

2.2. Poster i utländsk valuta
Resultaträkningsposter i utländsk valuta har ändrats till finländsk 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 anskaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaffningsutgift.
Uppskrivningar och nedvärderingar av placeringar och finansiella värdepapper redovisas bland finansiella posterna.

2.4. Pensioner
Pensionsskyddet för moderbolagets personal sköts av utomstående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och
de kostnader som hör till perioden grundar sig på beräkningar
som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under det år de uppstår.
2.5. Jämförbarheten för uppgifter från föregående
räkenskapsperiod
I moderbolagets finansiella intäkter ingår 18 miljoner euro försäljningsvinster från DNA aktier under räkenskapsåret 2019.
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Koncernen Koncernen
(1000 €)
2020
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

3.

OMSÄTTNING
Enligt bransch				
Säkerhet
69 122
65 091		
Digital utveckling
37 859
37 670		
Övriga
2 687
2 640
1 016
867
Omsättning mellan segmenten
-2 845
-2 297		
Omsättning totalt
106 823
103 104
1 016
867
		
				
Enligt marknadsområde				
Hemlandet
104 650
100 869
1 016
867
Övriga Europa
2 024
2 086		
Nord-Amerika
105
109		
Övriga
44
40		
Omsättning totalt
106 823
103 104
1 016
867
						
Enligt färdighetsgrad inkomstförda, men
inte till kunderna levererade, summor för
långtidsprojektens del och som
intäktsförts under räkenskapsperioden
och under tidigare räkenskapsperioder
3 611
593		
						
Den summa som inte bokförts som intäkt av långtidsprojekten
Projekt som skall intäktsföras enligt
färdighetsgrad

2 681

2 591		

					
		
Koncernen Koncernen
(1000 €)
2020
2019
4.

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

TRANSAKTIONER MELLAN KONCERNBOLAGEN			
Transaktioner mellan koncernbolagen grundar sig på koncernens interna direktiv
om överföringsprissättning, där utgångspunkten är marknadsmässig prissättning.

Till koncernbolag sålda tjänster och
produkter			
1 016
867
Av koncernbolag köpta tjänster, produkter
och hyror under räkenskapsperioden			
581
535
Ränteintäkter från koncernbolag			
52
55
Dividendintäkter från koncernbolag			
3 744
107
Koncernbidrag från koncernbolag			
3 000
1 925
						
5. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Överlåtelsevinster av affärsverksamhet
372
377
0
16
Bidrag
60
10		
Serviceintäkter av koncernbolag			
8
7
Övriga
101
170
2
0
Övriga rörelseintäkter totalt
532
557
10
22
						
6. MATERIAL OCH TJÄNSTER
Inköp under räkenskapsperioden
32 654
29 084		
Förändring av lager
-1 100
341		
			
31 554
29 425		
Tjänster av utomstående
4 421
3 192		
Material och tjänster totalt
35 974
32 617		
						
7. PERSONALKOSTNADER
Löner och arvoden
44 453
42 563
1 948
1 593
Pensionskostnader
6 939
7 746
171
192
Övriga lönebikostnader
1 391
1 234
30
24
Personalkostnader totalt
52 782
51 543
2 148
1 809
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Koncernen Koncernen
(1000 €)
2020
2019
7.

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

PERSONALKOSTNADER				
Ledningens löner och arvoden
Verkställande direktörerna och
förvaltningsorganen			548
543
Verkställande direktörerna
1 156
1 129
Förvaltningsorganen
264
236

Koncernens och moderbolagets personal
under räkenskapsåret i medeltal
av vilka tjänstemän
		
arbetare

714
600
114

693
583
110

16
16

Med beaktande av deltid uppgick
personalen under räkenskapsåret i
medeltal		
av vilka tjänstemän
		
arbetare

743
624
119

724
609
115

18
18

16
16

19
19

Pensionsförbindelser för ledningen
Pensionsåldern för en del av de till koncernen hörande bolagens
verkställande direktörer är 62 år och för en del 63 år.
8.

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Avskrivningar på materiella och
immateriella tillgångar
Avskrivningar på koncernaffärsvärden
och affärsvärden på köp av affärsverksamhet
Nedskrivningar från tillgångar i
bestående aktiva
Avskrivningar totalt

2 048

2 178

7 224

6 924

0
9 272

1 698
10 799

138

138

En specifikation på avskrivningar per balanspost ingår under punkten bestående aktiva
			

124

124

					
		
Koncernen Koncernen
(1000 €)
2020
2019
9.

REVISORNS ARVODEN			
CGR-sammanslutningar
Revisionsarvoden
98
101
Skatterådgivning
0
32
Övriga arvoden
90
111
Revisionsarvoden totalt
188
244

10. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Dividendintäkter
50
1 150
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
		 Från företag inom samma koncern			
		 Från övriga
922
19 219
Övriga ränteintäkter och finansiella
intäkter totalt
922
19 219
Uppskrivningar av finansiella värdepapper
-1
678
Räntekostnader och övriga finansiella
kostnader
-209
-254
Finansiella intäkter och -kostnader totalt
763
20 793
11. BOKSLUTSDISPOSITIONER
Erhållna koncernbidrag 			
Differensen mellan avskrivningar enligt
plan och avskrivningar i beskattningen			
Bokslutsdispositioner totalt			
12. INKOMSTSKATTER
Inkomstskatter från tidigare
räkenskapsperiod
Inkomstskatter för räkenskapsperioden
Förändring av latent skatteskuld
Inkomstskatter totalt

8
957
1
966

4
4 540
0
4 544

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

53
0
90
143

47
25
107
179

3 792

1 255

52
723

55
19 095

775
-1

19 149
678

-151
4 415

-176
20 907

3 000

1 925

-6
2 994

0
1 925

10
59

-28
3 509

69

3 481
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13. BESTÅENDE AKTIVA
KONCERNEN								
			
UtvecklingsImmateriella 		
Övriga immateriella
KoncernFörskottsbet. och
Immateriella tillgångar
(1000 €)
utgifter
rättigheter
Affärsvärde
tillgångar
affärsvärde
pågående ansk.
Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2020
164
Ökningar		
Anskaffningsutgift 31.12.2020
164
Ackum. avskr. och värdem. 1.1.2020
161
Ändringar i koncernelimineringar		
Avskrivningar under räkenskapsperioden
3
Ackum. avskr. 31.12.2020
164
Bokföringsvärde 31.12.2020
0

				
Materiella tillgångar
(1000 €)
Jordområden

1 542
3 221
8
196
1 551
3 417
1 177
1 957
-12		
205
570
1 371
2 527
180
890

Anslutningsutgifter

1 987
66 840
109
634
4 226
104
2 622
71 066
213
897
20 521		
12			
388
6 654		
1 297
27 175		
1 325
43 891
213

Byggnader och		
Maskiner och
konstruktioner
Nät
inventarier

Förskottsbet. och
pågående ansk.

73 864
5 169
79 033
24 714
0
7 821
32 534
46 499

Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2020
1 727
34
14 313
406
6 270
107
22 857
Ökningar		 7
304
256
727
124
1 418
Ändringar i koncernelimineringar					
5		
5
Minskningar
-10		
-223		
-59
-6
-298
Överföringar mellan posterna			
140		
38
-178
0
Anskaffningsutgift 31.12.2020
1 717
41
14 534
662
6 982
47
23 983
Ackum. avskr. och värdem. 1.1.2020			
9 338
185
4 622		
14 145
Ackum. avskr. på minskningar			
-64		
-1		
-64
Avskrivningar under räkenskapsperioden			
457
72
922		
1 451
Ackum. avskr. 31.12.2020			
9 731
257
5 544		
15 532
Bokföringsvärde 31.12.2020
1 717
41
4 803
405
1 438
47
8 451

			
Aktier
Placeringar
(1000 €) Ägarintressebolag

Aktier
Övriga

Övriga fordringar

Totalt

Bokföringsvärde 1.1.2020
214
23
1
Minskningar			-1
Bokföringsvärde 31.12.2020
214
23
0

237
-1
237
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13. BESTÅENDE AKTIVA
MODERBOLAGET
			
Immateriella tillgångart
(1000 €)

Immateriella
rättigheter

Övriga immateriella
tillgångar

Förskottsbet. och
pågående ansk.

Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2020
298
428
129
Ökningar		 17
122
Anskaffningsutgift 31.12.2020
298
446
251
Ackum. avskr. och värdem. 1.1.2020
195
238		
Avskrivningar under räkenskapsperioden
60
63		
Ackum. avskr. 31.12.2020
254
300		
Bokföringsvärde 31.12.2020
44
146
251

855
139
995
432
122
554
440

				 Byggnader och
Materiella tillgångar
(1000 €)
Jordområden
konstruktioner

Maskiner och
inventarier

Totalt

Anskaffningsutgift 1.1.2020
87
204
7
Ökningar			53
Anskaffningsutgift 31.12.2020
87
204
60
Ackum. avskr. och värdem. 1.1.2020		
22
1
Avskrivningar under räkenskapsperioden		
8
8
Ackum. avskr. 31.12.2020		
31
9
Bokföringsvärde 31.12.20120
87
173
51

298
53
351
23
16
39
312

			Aktier
Placeringar
(1000 €)
Koncernbolag

Aktier		
Fordringar
Ägarintressebolag
Aktier Övriga
Koncernbolag

Totalt

Bokföringsvärde 1.1.2020
74 866
214
0
6 500
Ökningar
4 252			
500
Minskningar				 -500
Bokföringsvärde 31.12.2020
79 118
214
0
6 500

81 580
4 752
-500
85 832

14. KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS ÄGARANDELAR 31.12.2020
		
Koncernbolag
Viria Security Oy, Vasa
Bitfactor Oy, Uleåborg
Tansec Oy, Kotka
Viria Kiinteistöt Oy, Vasa
Hibox Systems Oy Ab, Åbo
Aureolis Oy, Helsingfors
Spellpoint Oy, Esbo

Koncernens
ägarintresse-%

Moderbolagets
ägarintresse-%

100,00
100,00
100,00
100,00
86,87
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00
100,00
86,87
100,00
100,00

		
Koncernbolag
Fast. Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31, Jakobstad

Koncernens
ägarintresse-%

Moderbolagets
ägarintresse-%

25,62

25,62

37

Viria 2020 Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut

Noter till balansräkningen

					Moder(1000 €)
			
Koncernen Koncernen
bolaget
AKTIVA
2020
2019
2020

Moderbolaget
2019

					Moder(1000 €)
			
Koncernen Koncernen
bolaget
AKTIVA
2020
2019
2020

Moderbolaget
2019

RÖRLIGA AKTIVA

RÖRLIGA AKTIVA

15. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Material, förnödenheter och varor
6 724
5 604		
Omsättningstillgångar totalt
6 724
5 604
						
16. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR			
Lånefordringar
694
6 256
694
6 256
Övriga fordringar och latent skattefordran
189
158
0
0
Resultatregleringar
0
134
0
134
Långfristiga fordringar totalt
884
6 548
694
6 390
						
17. KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Försäljningsfordringar
15 943
15 337
0
1
Försäljningsfordringar av andra bolag
inom koncernen			
34
1
Lånefordringar
6 954
629
6 953
628
Lånefordringar av andra bolag inom
koncernen			
1 000
0
Övriga fordringar
135
294
55
133
Övriga fordringar av andra bolag inom
koncernen			
3 000
1 925
Resultatregleringar
4 494
3 566
210
112
Resultatregleringar av andra bolag inom
koncernen			
5
11
Kortfristiga fordringar totalt
27 526
19 826
11 258
2 811
						
Specifikation av resultatregleringar:
Räntefordran
145
0
145
0
Skattefordran
419
525
0
0
Fordringar vid partiell intäktsföring
566
57
0
0
Periodiserade personalkostnader
18
48
3
3
Resultatregleringar från köp
2 531
1 919
55
105
Resultatregleringar från försäljning
175
661		
Övriga
640
356
7
4
Resultatregleringar totalt
4 494
3 566
210
112

18. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER
Finansiella värdepappren består av aktier,
fondandelar samt masskuldebrevslån,
vilka är föremål för offentlig handel.				
						
Återanskaffningspris
16 820
11 365
16 820
11 365
Bokföringsvärde
15 418
10 211
15 418
10 211
Differens
1 402
1 154
1 402
1 154
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					Moder(1000 €)
			
Koncernen Koncernen
bolaget
PASSIVA
2020
2019
2020

Moderbolaget
2019

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
Överföring till inbetalt fritt eget kapital
-41 786		
-41 786
Anslutningsavgiftsfond 31.12
0
41 786
0
41 786
						
Emission
1 310		
1 310
						
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1
2 240
1 000
2 240
1 000
Överföring från inbetalt fritt eget kapital
41 786		
41 786
Försäljning av egna aktier
4 370
1 240
4 370
1 240
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12
48 396
2 240
48 396
2 240
						
Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1
64 756
63 257
72 457
65 902
Dividendutdelning
-10 631
-9 714
-10 632
-9 705
Förvärv av egna aktier		
-62		
Övriga förändringar i vinstmedel
854
415
854
486
Vinst från tidigare räkenskapsperioder
31.12
54 979
53 896
62 679
56 683
						
Räkenskapsperiodens vinst
-4 172
10 859
3 292
15 775
						
Eget kapital totalt
110 149
118 419
125 314
126 120
						
UTRÄKNING AV UTDELNINGSBARA
MEDEL 31.12				
Fond för inbetalt fritt eget kapital			
48 396
2 240
Vinst från tidigare räkenskapsperioder			
62 679
56 683
Räkenskapsperiodens vinst			
3 292
15 775
Utdelningsbara medel totalt			
114 367
74 697

					Moder(1000 €)
			
Koncernen Koncernen
bolaget
PASSIVA
2020
2019
2020

Moderbolaget
2019

FRÄMMANDE KAPITAL				
					
20. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER			
Ackumulerade bokslutsdispositioner i
bolaget består av ackumulerade
avskrivningsdifferenser			8
2
						
21. LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
Lattent skatteskuld från ackumulerade
avskrivningar
2
0		
Lån av finansieringsbolag
30
40
Koncernkontoskulder till bolag inom
samma koncern			
3 259
4 032
Övriga långfristiga skulder, avbetalningsskulder
11
81		
Långfristigt främmande kapital totalt
42
121
3 259
4 032
						
22. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
Lån av finansieringsbolag
10
5 712
1 500
Erhållna förskott
713
802		
Leverantörsskulder
4 985
4 414
150
434
Skulder till bolag inom samma koncern			
46
78
Övriga skulder
5 774
5 480
2 126
2 051
Resultatregleringar
14 622
16 565
741
4 653
Resultatregleringar till bolag inom
samma koncern				
36
Kortfristigt främmande kapital totalt
26 104
32 974
3 063
8 752
						
Specifikation av resultatregleringar:
Ränteskulder
0
4		0
Löner inkl. sociala kostnader
9 984
9 296
629
338
Skatteskulder
1 383
4 875
59
3 509
Övriga
3 255
2 389
53
806
Totalt
14 622
16 565
741
4 653
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSPERIODEN
Viria Abp köpte den 19 mars 2020 de resterande aktierna i Aureolis Oy och äger nu hela bolaget. Affären utfördes som aktieomsättning. Följande omstruktureringar utfördes i koncernen:
Spellpoint Group Oy fusionerades med sitt dotterbolag Spellpoint Oy och Bellurum BI-palvelut Oy fusionerades med Aureolis Oy den 31 december 2020.
Viria Abp:s styrelse har uppskattat coronapandemins inverkan
på bolagets marknad, anställda och verksamhet. Coronapandemin har hittills haft måttliga konsekvenser för Virias affärsverksamhet Bolagets styrelse och ledning följer utvecklingen
av coronapandemin och uppdaterar pandemins inverkan när
situationen fortskrider. Pandemins inverkan på bolagets affärsverksamhet, ekonomiska situation och utveckling har framställts närmare i verksamhetsberättelsen.
Mera omfattande information om bolagets ekonomiska situation och utveckling finns i verksamhetsberättelsen.  

BOLAGETS AKTIER
Bolagets aktieantal är 5 764 428 aktier. I antalet ingår 82 003
aktier som tecknades inom bonussystemet för personalen i november–december och registrerades den 7 januari 2021.
Bolaget har under året emitterat totalt 297 039 nya aktier, varav
200 576 st. emitterades i samband av aktieomsättning med
ett dotterbolag, 14 460 i samband av styrelsens aktiebaserade
bonussystem och i riktade aktieemission till ledningen. Dessutom har företaget emitterat 82 003 nya aktier med anknytning
av aktiebonussystem till personalen. Dessa aktier har tecknats

i december, teckningarna har fastställts i styrelsemötet den 18
december 2020 och emissionen har registrerats den 7 januari
2021. 298 Virias arbetstagare tecknade aktier. Teckningspriset var 15,97 euro. Det baserar sig på på genomsnittskursen i
Privanet under april-oktober med rabatt på 10 procent.
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 2020 var dotterbolagens aktieinnehav i moderbolaget 400 st. aktier (0,0 % av aktiekapitalet) och moderbolaget hade 80 130 st. egna aktier (1,4 % av aktiekapitalet), totalt
80 530 st. egna aktier hos koncernen (1,4 % av aktiekapitalet).

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

HÄNDELSER EFTER REDOVISNINGSPERIODENS 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.
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					Moder			
Koncernen Koncernen
bolaget
(1000 €)		
2020
2019
2020

Moderbolaget
2019

Säkerheter		
Företagsinteckningar ställda som säkerhet
84
84		
				
Skulder för vilkas säkerhet har getts aktier
eller värdeandelskonton				
Lån av finansieringsbolag
0
1 500
0
1 500
För säkerhet givna aktier / negative pledge

9 702

9 702

9 702

9 702

Skulder, vilkas säkerhet är garantier				
Lån av finansieringsbolag
0
4 000
Limit		
468
139		
Belopp i användning för lån och limit
468
4 139		
Belopp som kan användas i lån och limit
900
4 900		
Värdet på garantisäkerheter
468
4 139
				
Ansvarsförbindelser ställda för bolag inom
samma koncern				
Belopp i användning för ansvarsförbindelser			
468
4 139
Belopp som kan användas för
ansvarsförbindelser			
900
4 900

					Moder			
Koncernen Koncernen
bolaget
(1000 €)
2020
2019
2020

Moderbolaget
2019

Ansvarsförbindelser				
				
Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar				
Förfaller till betalning under följande 12
månader
4 082
4 104
37
52
Förfaller till betalning senare
4 819
2 877
4
13
Totalt		
8 900
6 980
40
65
				
Övriga säkerheter och ansvar				
Beviljad säkerhet totalt
384
476		
Använd
384
475		
				
Återbetalningsansvar för fastighetsinvesteringars mervärdesskatt
93
88		
				
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt
19 630
21 468
10 210
13 905
				
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 Puskantie 16-18, Cirkelvägen 6 (förråd), Cirkelvägen 4 och
Museigatan 11 år 2014, för aktiverade investeringar i Museigatan 11 år 2016, för aktiverade
investeringar i Puskantie 16-18 ja Yrittäjäntie 15 år 2019 samt för aktiverade investeringar i
fastigheterna Cirkelvägen 4 och 6 för år 2020.				
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Övriga noter

AVSTÄMNINGSKALKYLER FÖR ALTERNATIVA NYCKELTAL

(1000 €)			

Viria Abp publicerar alternativa nyckeltal för att ge en bättre bild
av affärsverksamhetens operativa utveckling och för att förbättra
jämförbarheten mellan rapporteringsperioderna.

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
OCH JUSTERAT RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR		

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 utan avskrivningar:
Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar
Justeringar:
Justerat rörelseresultat utan avskrivningar, justerad rörelsevinst
före goodwillavskrivningar, justerad rörelsevinst och
räkenskapsperiodens justerade resultat har kalkylerats genom
att dra av vinsten/förlusten från försäljning av fastigheter,
aktier som är anläggningstillgångar och affärsverksamheter,
försäkringsersättningar och övriga ersättningar samt övriga
korrektivposter till motsvarande rapporterad siffra.
Avkastning på eget kapital % (ROE):
Resultat före bokslutsdispositioner –
inkomstskatter på ordinär verksamhet x 100
Eget kapital (medeltal) + minoritetsandel (medeltal)

1.1–31.12.2019

Rörelsevinst

-3 838

-5 201

Avskrivningar och nedskrivningar

9 272

10 799

Rörelseresultat före avskrivningar

5 434

5 598

Försäljningvinst från anläggningstillgångar

-338

-377

Omorganiseringskostnader

582

213

Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär

483

58

6 160

5 492

Justerat rörelseresultat före avskrivningar

KALKYLERINGSFORMLER:

1.1–31.12.2020

JUSTERAD RÖRELSEVINST OCH
JUSTERAD RÖRELSEVINST UTAN
GOODWILLAVSKRIVNINGAR
-3 838

-5 201

Försäljningsvinst från anläggningstillgångar

Rörelsevinst

-338

-377

Omorganiseringskostnader

582

213

Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär

483

58

0

1 698

Justerad rörelsevinst

-3 111

-3 609

Goodwillavskrivningar

7 224

6 924

Justerad rörelsevinst utan goodwillavskrivningar

4 113

3 315

Nedskrivningar på fastigheter

JUSTERAT RESULTAT FÖR
ÖVERSIKTSPERIODEN
-4 172

10 859

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

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar

-338

-377

Omorganiseringskostnader

582

213

Övriga rörelsekostnader av engångskaraktär

483

58

Soliditet:
Eget kapital + minoritetsandel x 100

Nedskrivningar på fastigheter

0

1 698

Balansomslutning – erhållna förskott

Justerat resultat för översiktsperioden

I både divisor och dividend används bokslutsdatumets värden.
Bruttoinvesteringar:
Räkenskapsperiodens investeringar i anläggningstillgångar,
varav inte avdragits försäljning av tillgångar.

Räkenskapsperiodens resultat

Skatteeffekt av korrektivposter

-145

8

-3 590

12 459
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Viria Abp

REVISION AV BOKSLUTET
Uttalande
Vi har utfört en revision av bokslutet för Viria
Abp (fo-nummer 0747682-9) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020. Bokslutet omfattar koncernens samt moderbolagets balansräkning,
resultaträkning, finansieringsanalys och noter
till bokslutet.
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av deras
verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut
och det uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernföretagen enligt de etiska kraven i Finland
som gäller den av oss utförda revisionen och vi
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade
kraven. Styrelsen och verkställande direktören

ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen
av moderbolagets och koncernens förmåga 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 lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed
använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

— Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
— Skaffar vi oss en förståelse av den del av
moderbolagets eller koncernens interna kontroll 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 redovisningsprinciper som används och rimligheten i
ledningens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
— Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om moderbolagets
eller koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-

berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett moderbolag eller en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
— Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, och om bokslutet återger
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
— Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna
inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernbokslutet. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för vårt uttalande.
Vi kommunicerar med dem som har ansvar för
bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat under revisionen.
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Revisionsberättelse

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

Övriga uttalanden
Vi förordar fastställande av bokslutet. Styrelsens
förslag till disposition av den vinst som balansräkningen utvisar beaktar bestämmelserna i
aktiebolagslagen. Vi förordar beviljandet av ansvarsfrihet för moderbolagets styrelseledamöterna samt för verkställande direktören för den av
oss granskade räkenskapsperioden.
Åbo den 4 mars 2021
KPMG OY AB
Esa Kailiala CGR
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Information för aktieägare
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2021
Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 6 maj 2021 kl. 14.00 i Framis auditorium
på adressen Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki.
Bolagsstämmokallelsen publiceras på bolagets webbplats viria.fi/yhtiokokous samt i
dagstidningarna Ilkka-Pohjalainen, Vasabladet och Keskipohjanmaa den 14 april 2021.
På grund av coronaviruspandemin vidtar Viria försiktighetsåtgärder för att med iakttagande
av aktieägarnas, personalen och övriga intressegruppers hälsa och säkerhet kunna hålla
bolagsstämman. Bolagsstämman hålls så kort som möjligt och deltagarantalet är begränsat.
Aktieägarna rekommenderas att i första hand följa bolagsstämman via en videosändning på
nätet och att rösta i förväg eller delta i bolagsstämman genom ett ombud. Aktieägarna kan även
ställa frågor i förväg om de ärenden som behandlas vid bolagsstämman.

EKONOMISK KALENDER
Viria publicerar en halvårsöversikt och ett bokslutsmeddelande och dessutom en kortare
affärsverksamhetsöversikt efter årets första och tredje kvartal.
•

Affärsverksamhetsöversikten för januari–mars publiceras tisdagen den 4 maj 2021

•

Halvårsöversikten för januari–juni publiceras tisdagen den 31 augusti 2021

•

Affärsverksamhetsöversikten för juli–september publiceras fredagen den 29 oktober.2021

Bokslutsmeddelande, årsberättelse, halvårsöversikt samt affärsverksamhetsöversikter
publiceras på bolagets webbplats på adressen
www.viria.fi/sv/for-agarna/arsberattelser-och-delarsrapporter/
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