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Liiketoiminta kehittyi ennakoidun mukaisesti, yhtiö säilyttää kuluvan vuoden ohjeistuksen
muuttumattomana

 

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Heinä-syyskuun 2021 pääkohdat

• Liikevaihto oli 15,0 (14,2) miljoonaa euroa, nousten 5,7 prosenttia.

• Käyttökate (EBITDA) oli 1,0 (1,5) miljoonaa euroa eli 6,9 % liikevaihdosta, laskien 32,1 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 0,9 (1,4) miljoonaa euroa eli 5,9 % liikevaihdosta, laskien 35,6 prosenttia.

• Viafin Service tiedotti 9.8.2021 antavansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021: Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan
edelliseen tilikauteen verrattuna (57,9 M€ vuonna 2020) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan
6–8 prosentin välillä suhteessa liikevaihtoon.

• Viafin Service tiedotti 9.8.2021 omien osakkeiden osto-ohjelman aloituksesta.

• Viafin Service tiedotti 23.9.2021 Viafin GAS Oy:n saamasta merkittävästä sopimuksesta kaasun siirtoalustan
kunnossapitopalveluiden toimittamisesta Gasgrid Finland Oy:lle.

 

Tammi-syyskuun 2021 pääkohdat

• Liikevaihto oli 41,3 (42,5) miljoonaa euroa, laskien 2,9 prosenttia.

• Käyttökate (EBITDA) oli 2,7 (4,2) miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta, laskien 34,4 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 2,3 (3,7) miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia liikevaihdosta, laskien 39,4
prosenttia.

 

Avainluvut

 

(1 000 euroa) 7–9/2021 7–9/2020 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020
Liikevaihto 15,0 14,2 41,3 42,5 57,9
Käyttökate (EBITDA) 1,0 1,5 2,7 4,2 5,3
EBITDA % 6,9 % 10,8 % 6,6 % 9,8 % 9,1 %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 0,9 1,4 2,3 3,7 4,7
EBITA % 5,9 % 9,7 % 5,5 % 8,7 % 8,1 %

 

Toimitusjohtaja Mika Riekkolan katsaus:



Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kunnossapitopalveluiden markkina kehittyi ennakoimamme mukaisesti toimialalle tyypillisen
sesonkiajan ajoittuessa tänä vuonna pääosin syys-marraskuulle.  Tammi-syyskuun liikevaihtomme oli  41,3 miljoona euroa,  heinä-
syykuun liikevaihdon ollessa 15,0 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli  2,3 miljoonaa
euroa  (5,5  %  liikevaihdosta)  ja  heinä-syyskuun  liikevoitto  ilman  liikearvon  poistoja  (EBITA)  oli  0,9  miljoonaa  euroa  (5,9  %
liikevaihdosta).  Heinä-syyskuun  EBITA:n lasku  vertailukauteen  nähden  johtui  pääosin  vertailukauden  erittäin  korkeasta  9,7  %:in
suhteellisesta kannattavuustasosta ja kunnossapitoseisakkien painottumisesta kuluvana vuonna enemmän Q4:lle (loka-marraskuulle)
kuin  Q3:lle.  Kokonaisuudessaan syksyn  ja  talven  markkinanäkymä on vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna paremmalla
tasolla mm. teollisuuden kuluvan vuoden aikana julkistamien ja käynnistämien investointihankkeiden edetessä.

Julkistimme katsauskaudella merkittävän kunnossapitopalvelusopimuksen Gasgrid Finland Oy:n kanssa. Tämä nelivuotinen sopimus
jatkaa  Gasgrid  Finland  Oy:n  ja  Viafin  GAS:in  pitkään  jatkunutta  yhteistyötä  ja  vahvistaa  asemaamme  markkinoiden  johtavana
kaasujärjestelmien  kunnossapitokumppanina.  Vahva  asemamme  asiakkaidemme  kumppanina  mahdollistaa  hyvän  pohjan
liiketoimintamme  kehittämiselle  ja  tukee  myös  tavoitteitamme  olla  mukana  edistämässä  tulevaisuuden  energiajärjestelmien  ja  -
ratkaisujen kehitystä.  

Jatkoimme strategiamme mukaista huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan maantieteellistä laajentumista. Julkistimme katsauskauden
jälkeen  uudet  huolto-  ja  kunnossapitoliiketoiminnan  toimipisteet  Äänekoskelle  ja  Kokkolaan  palvelemaan  alueellisia
teollisuuskeskittymiä.  Jatkamme  työtä  maantieteellisen  laajentumisen  osalta  ja  valmistelemme  parhaillaan  uuden  alueyksikön
perustamista huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaamme.  

Vuoden  viimeisen  neljänneksen  osalta  markkinatilanne  näyttää  vahvalta  sekä  kunnossapito-  että  projektipalveluiden  osalta.
Koronapandemia vaatii edelleen varotoimenpiteitä ja joustavuutta yksiköiltämme, mutta katsauskauden aikana vaikutukset työmaihin
ovat  olleet  maltilliset.  Viemme  määrätietoisesti  kasvuhankkeitamme  eteenpäin  ja  pyrimme  olemaan  jatkossakin  markkinoiden
tehokkain  ja  asiakaslähtöisin  toimija.   Jatkamme  lisäksi  strategiamme  mukaisten  yritysostokohteiden  systemaattista  arviointia
omistaja-arvoa painottaen.

Säilytämme taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan: Arviomme yhtiön liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (57,9 M
€ vuonna 2020) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan 6–8 prosentin välillä suhteessa liikevaihtoon.

 

Lisätietoja
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Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin  Service  Oyj  on  teollisuuden  kunnossapitoon  sekä  putkistojen,  laitteistojen  ja  kaasujärjestelmien  huoltoon  sekä  näiden
asentamiseen  erikoistunut  yhtiö.  Viafin  Servicen  laajaan  palveluvalikoimaan  kuuluvat  myös  LNG-  ja  biokaasujärjestelmien,
kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa
pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia
suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäneljä alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea.
Yhtiöllä on palveluksessaan noin 410 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq
First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi

http://www.viafinservice.fi/

