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Tilikauden (1.1.2021—31.12.2021) luvut ovat tilintarkastamattomia (IFRS).

Heinä—joulukuu 2021 lyhyesti
• Liikevaihto oli 35,0 (29,6) miljoonaa euroa, nousten 18,2 prosenttia.

• Käyttökate (EBITDA) oli 3,5 (2,8) miljoonaa euroa, nousten 26,5 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) nousi 3,0 (2,3) miljoonaan euroon ollen 8,7 (7,8) prosenttia liikevaihdosta.

• Kauden tulos oli 2,4 (1,8) miljoonaa euroa.

• Henkilöstö oli katsauskaudella keskimäärin 426 (348).

• Yhtiö tiedotti 9.8.2021 aloittavansa liiketoimintakatsaukset vuosineljänneksittäin Q3/2021 alkaen.

• Yhtiö antoi 9.8.2021 taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021, jossa yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edelliseen tili - 
 kauteen verrattuna (57,9 M€ vuonna 2020) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA)    
 olevan 6–8 prosentin välillä suhteessa liikevaihtoon.

• Yhtiö tiedotti 9.8.2021 omien osakkeiden osto-ohjelmasta.

• Yhtiö tiedotti 23.9.2021 merkittävästä sopimuksesta kaasun siirtoalustan kunnossapitopalveluiden toimittamisesta   
 Gasgrid Finland Oy:lle.

• Yhtiö ilmoitti 7.12.2021 siirtyvänsä noudattamaan taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisiä     
 tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards). Viafin Service Oyj siirtyi IFRS-standardien   
 mukaiseen raportointiin 31.12.2021 päättyneeltä kaudelta.

Tammi—joulukuu 2021 lyhyesti
• Liikevaihto oli 61,2 (57,9) miljoonaa euroa, nousten 5,8 prosenttia.

• Käyttökate (EBITDA) oli 5,2 (5,5) miljoonaa euroa, laskien 4,9 prosenttia.

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 4,3 (4,6) miljoonaan euroon ollen 7,0 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.

• Tilikauden tulos oli 3,4 (3,6) miljoonaa euroa.

• Operatiivinen rahavirta pysyi vahvalla tasolla, 6,6 (7,4) miljoonaa euroa.

• Rahavarat olivat 17,3 (16,8) miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 4,96 (4,64) euroa per osake ilman omia osakkeita.

• Koronapandemian vaikutukset heijastuivat etenkin ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoimintaan.

• Henkilöstö oli tilikaudella keskimäärin 405 (337).

• Yhtiön hallitus esittää 26.4.2022 pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,40 euroa  
 osakkeelta.

Viafin Servicen näkymät vuodelle 2022
• Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) sekä koko   

 tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna     
 (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2021).
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Avainluvut (IFRS)
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10—12/2021 10—12/2020 7—12/2021 7—12/2020 1—12/2021 1—12/2020

1000 EUR 3 kk 3 kk 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk

Liikevaihto 19 957 15 371 34 981 29 590 61 211 57 869

Käyttökate (EBITDA) 2 694 1 182 3 513 2 778 5 244 5 516

% liikevaihdosta 13,5 % 7,7 % 10,0 % 9,4 % 8,6 % 9,5 %

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 178 938 3 039 2 303 4 286 4 593

% liikevaihdosta 10,9 % 6,1 % 8,7 % 7,8 % 7,0 % 7,9 %

Liiketulos (EBIT) 3 039 2 303 4 286 4 593

% liikevaihdosta 8,7 % 7,8 % 7,0 % 7,9 %

Katsauskauden tulos 2 417 1 796 3 397 3 602

% liikevaihdosta 6,9 % 6,1 % 5,5 % 6,2 %

Osakekohtainen tulos, eur (laimentamaton) 0,57 0,44 0,80 0,90

Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja 4 822 3 423 6 616 7 364

Rahavarat 17 292 16 778 17 292 16 778

Korollinen bruttovelka - - - -

Omavaraisuusaste % 55,4 % 60,8 % 55,4 % 60,8 %

Osakkeiden lkm keskimäärin ilman omia osak-
keita 3 507 848 3 621 778 3 532 757 3 614 303

Osakkeiden lkm kauden lopussa ilman omia 
osakkeita 3 483 515 3 586 695 3 483 515 3 586 695

Osakekurssi kauden lopussa 14,65 € 15,90 € 14,65 € 15,90 €



Toimitusjohtaja Mika Riekkola: Odotamme kannattavan kasvun 
jatkuvan myös ennätyksellisen vuosipuoliskon jälkeen.
”Vuosi 2021 oli edelleen koronapandemian värittämä vuosi, 
jonka vaikutukset heijastuivat myös Viafin Servicen liiketoi-
mintaympäristöön monin tavoin. Panostimme kuitenkin mää-
rätietoisesti strategiamme toimeenpanoon sekä jatkoimme 
kannattavaa kasvuamme myös tilikauden 2021 aikana. Vuoden 
viimeinen neljännes oli ennakoimamme mukaisesti erityisen 
vahva. Neljännen kvartaalin liikevaihto oli 20,0 miljoonaa eu-
roa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja oli 2,2 miljoonaa 
euroa (10,9 prosenttia liikevaihdosta). Jälkimmäisen puolivuo-
tiskauden liikevaihto (35,0 miljoonaa euroa) sekä tulos (2,4 
miljoonaa euroa) muodostivat yhtiön historian parhaimman 
puolivuotiskauden. 

Koko tilikauden 2021 liikevaihtomme nousi 61,2 miljoonaan 
euroon ylittäen vuoden 2020 liikevaihdon (57,9 miljoonaa 
euroa) 5,8 prosentilla. Liikevaihdosta 80 prosenttia (49,0 mil-
joonaa euroa) muodostui kunnossapitopalveluista ja 20 pro-
senttia (12,2 miljoonaa euroa) projektiliiketoiminnasta. Yhtiön 
liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli tilikaudella 2021 
hyvällä tasolla, ollen 4,3 miljoonaa euroa eli 7,0 prosenttia lii-
kevaihdosta. Tilikauden kannattavuustaso on jälleen osoitus 
siitä, että liiketoimintamallimme toimii vaihtelevassa markki-
naympäristössä ja meillä on kyky kannattavaan kasvuun. Yh-
tiön liiketoiminnan operatiivinen rahavirta pysyi katsauskau-
della myös vahvalla tasolla. Yhtiön rahavarat olivat 31.12.2021 
17,3 miljoonaa euroa, mikä antaa meille hyvän perustan jatkaa 
strategiamme mukaista kasvua.    

Vuoden 2021 aikana panostimme strategiamme mukaisesti toi-
mintamme laajentamiseen niin maantieteellisesti kuin uusille 
kunnossapidon osa-alueille. Tammikuussa 2021 ostimme Aste-
pa Oy:n Lappeenrannasta ja nykyään yhtiö toimii tuotantolait-
teiden huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoavana yksikkö-
nämme Kaakkois-Suomen alueella. Perustimme lisäksi vuoden 
toisella puoliskolla kunnossapitoyksiköt Vantaalle, Jyväskylään 
ja Kokkolaan sekä putkistojen kunnossapitoon erikoistuneen 
yksikön Äänekoskelle. Näin nykyinen 21 toimipisteen palvelu-
verkostomme on merkittävästi aiempaa kattavampi ja pystym-
me vastaamaan asiakkaidemme kunnossapitotarpeisiin paikal-
lisesti ja kustannustehokkaasti. Uusien yksiköiden onnistunut 
orgaaninen perustaminen on myös hieno osoitus yhtiömme 
houkuttelevuudesta työnantajana ammattitaitoisten osaajien 
keskuudessa. Kokonaisuudessaan vahvistimme vuoden 2021 
aikana organisaatiotamme useilla rekrytoinneilla ja henkilö-
määrämme on vuoden aikana kasvanut 68 henkilöllä, eli noin 
viidenneksellä.

Olemme myös innoissamme yhteistyön jatkumisesta huol-
tovarmuudelle tärkeän Gasgrid Finlandin kanssa. Vuoden 
kolmannella neljänneksellä Viafin GAS solmi merkittävän 
sopimuksen kaasun siirtoalustan kunnossapitopalveluiden 
toimittamisesta Gasgrid Finland Oy:lle. Tämä vahvistaa ase-
maamme johtavana toimijana kaasujärjestelmien kunnossapi-
dossa ja luo vahvan perustan Viafin GAS:n liiketoiminnan pitkä-
jänteiselle kehittämiselle.  

Vuoden 2022 osalta markkinatilanne näyttää vakaalta sekä 
kunnossapito- että projektipalveluiden osalta, vaikka markki-
nassa on jälleen useita merkittäviä epävarmuustekijöitä. Omi-
kron-muunnoksen myötä koronapandemia heikentää edelleen 
liiketoimintaympäristön lyhyen aikavälin näkyvyyttä. Lisäksi 
epävarmuutta vuoden alun toimintaamme muodostavat osas-
sa asiakaskuntamme organisaatioissa esiintyvät  lakot sekä 
joihinkin materiaaleihin liittyvät toimitusaikojen huomattavat 
pidentymiset. 

Näemme kuitenkin, että meillä on huolto- ja kunnossapito-
markkinassa edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja 
tulemme jatkossakin vahvistamaan kykyämme tarjota asiak-
kaillemme kunnossapitopalveluita paikallisesti, asiakaslähtöi-
sesti ja kustannustehokkaasti. Näkemyksemme mukaan sekä 
huolto- ja kunnossapitoliiketoimintamme että projektiliike-
toimintamme ovat hyvin asemoituneet palvelemaan teolli-
suuden asiakkaitamme kunnossapitotarpeissa ja investointi-
hankkeiden edetessä tilikauden 2022 aikana. Jatkamme lisäksi 
strategiamme mukaisten yritysostokohteiden systemaattista 
arviointia selektiivisesti omistaja-arvoa painottaen. Yhtiön hal-
litus on käynnistänyt valmistelut vuoteen 2022 päättyvän stra-
tegiakauden päivittämiseksi. Uskomme prosessin valmistuvan 
kuluvan tilikauden syksyllä.

Vuoden 2022 aikana arvioimme liikevaihtomme kasvavan 
edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuon-
na 2021) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja 
(EBITA) olevan tilikautta 2021 korkeammalla tasolla (4,3 mil-
joonaa euroa vuonna 2021).

Vuosi 2021 oli toimintaympäristöltään varsin haastava, pan-
demian vaikuttaessa toimintaan ennen kaikkea ensimmäisel-
lä vuosipuoliskolla. Uudet tartunta-aallot vaativat sekä meiltä 
että asiakkailtamme joustamista sekä erityistä varovaisuutta. 
Pystyimme kuitenkin laajentamaan toimintaamme strategiam-
me mukaisesti ja ennen kaikkea kasvamaan kannattavasti. 
Asiakkaamme, henkilöstömme ja kumppanimme ovat mah-
dollistaneet tämän kovalla ammattitaidollaan ja upealla asen-
teellaan, suuret kiitokset siitä teille kaikille. Panostamme jat-
kossakin kannattavaan kasvuun ja pyrimme olemaan edelleen 
markkinoiden tehokkain ja asiakaslähtöisin toimija.”
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Taloudellinen kehitys
Heinä–joulukuussa 2021 liikevaihto nousi 18,2 prosenttia ver-
tailukauteen nähden, ollen 35,0 (29,6) miljoonaa euroa. Liike-
vaihdon kasvu johtui pääosin katsauskauden kunnossapito-
liiketoiminnan osuuden kasvusta sekä projektiliiketoiminnan 
painottumisesta tilikauden toiselle vuosipuoliskolle. Liikevoitto 
ilman liikearvon poistoja (EBITA) nousi 3,0 (2,3) miljoonaan 
euroon ollen 8,7 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskau-
den tulokseen, 2,4 (1,8) miljoonaa euroa, ei kohdistunut ker-
taluonteisia kuluja. Nousu oli pääosin seurausta kasvaneesta 
liikevaihdosta.  Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,57 
(0,44) euroa. Koronapandemialla ei ollut merkittäviä suoria 
vaikutuksia katsauskauden tulokseen.

Tammi–joulukuussa 2021 liikevaihto nousi 5,8 prosenttia 
vertailukauteen nähden, ollen 61,2 (57,9) miljoonaa euroa.  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) laski 4,3 (4,6) 
miljoonaan euroon ollen 7,0 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. 
Tilikauden tulokseen, 3,4 (3,6) miljoonaa euroa, ei kohdistu-
nut kertaluonteisia kuluja. Lasku johtui pääosin vertailukau-
den poikkeuksellisen vahvasta tuloksesta. Edellisen tilikauden 
poikkeuksellisen vahva tulos johtui pääosin kunnossapitosei-
sakki- ja projektisopimusten painottumisesta vuoden 2020 
alkupuolelle sekä vahvana jatkuneesta alueellisesta kunnos-
sapitoliiketoiminnan orgaanisesta kasvusta tilikaudella 2020. 
Osakekohtainen tulos oli 0,80 (0,90) euroa. Koronapandemian 
vaikutukset heijastuivat pääosin ensimmäisen vuosipuoliskon 
liiketoimintaan.

Viafin Service Oyj:n omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 
55,4 (60,8) prosenttia vähemmistöosuuden sisältävän oman 
pääoman ollessa 22,2 (21,5) miljoonaa euroa. Yhtiön taseen 
loppusumma tilikauden lopussa oli 41,6 (37,3) miljoonaa eu-
roa, rahojen ja pankkisaamisten ollessa 17,3 (16,8) miljoonaa 
euroa. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen rahavirta ennen ra-
hoituseriä ja veroja oli päättyneellä tilikaudella 6,6 (7,4) mil-
joonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet
Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaih-
to vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa sekä 
orgaanisen kasvun, että yritysostojen kautta. Yhtiön tavoittee-
na on keskipitkällä aikavälillä ylläpitää keskimäärin noin 5–7 
prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla 
(EBITA). Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 
30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon 
poistoilla.

Taloudellinen ohjeistus    
tilikaudelle 2022
Liikevaihdon arvioidaan kasvavan edelliseen tilikauteen verrat-
tuna (61,2 M€ vuonna 2021) sekä koko tilikauden liikevoiton il-
man liikearvon poistoja (EBITA) kasvavan edelliseen tilikauteen 
verrattuna (4,3 M€ vuonna 2021).

Yritysostot
Viafin Service Oyj tiedotti 7.12.2020 ostavansa huolto- ja kun-
nossapitoyhtiö Astepa Oy:n (uusi toiminimi Viafin Industrial 
Service Kaakkois-Suomi Oy) osake-enemmistön. Myyjänä yri-
tyskaupassa toimivat Astepa Oy:n henkilöstöomistajat. Kaup-
pa astui voimaan 4.1.2021.

Viafin Service omistaa yrityskaupan jälkeen 90,2 prosenttia ja 
Astepan toimitusjohtaja 9,8 prosenttia Astepan osakekannas-
ta. Astepa Oy:n liikevaihto oli tilikaudella 2019 noin 2,3 mil-
joonaa euroa, käyttökate (EBITDA) noin 0,2 miljoonaa euroa ja 
henkilöstömäärä noin 30.

Henkilöstö ja hallinto
Viafin Servicen henkilöstön määrä kasvoi katsauskauden aika-
na 68 henkilöllä, ollen keskimäärin 405 henkilöä. Henkilöstön 
määrän kasvu johtui pääosin Viafin Industrial Service Astepa 
Oy:n (Astepa Oy) yrityskaupasta sekä kunnossapitoliiketoimin-
nan orgaanisesta kasvusta. Kaikki henkilöt työskentelivät Suo-
messa.

Yhtiö tiedotti 1.3.2021 johtoryhmään nimitetyistä kolmesta 
uudesta henkilöstä. Pontus Juntunen (DI), kehitysjohtaja, nimi-
tettiin yhtiön johtoryhmän jäseneksi 1.3.2021 alkaen. Marko 
Haapasalmi (eMBA), Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja, nimitet-
tiin yhtiön johtoryhmän jäseneksi 1.4.2021 alkaen. Tanja Vil-
jakainen (DI), huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan johtaja, 
aloitti yhtiön johtoryhmän jäsenenä 3.5.2021.

Nykyiseen johtoryhmään kuuluvat 3.5.2021 alkaen Viafin 
Servicen toimitusjohtaja Mika Riekkola, talousjohtaja Patrik 
Hämälä, kehitysjohtaja Pontus Juntunen, Viafin GAS Oy:n toi-
mitusjohtaja Marko Haapasalmi sekä huolto- ja kunnossapito-
liiketoiminnan johtaja Tanja Viljakainen.

Yhtiökokous
Viafin Service Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 
20.4.2021. Yhtiökokous vahvisti Viafin Servicen tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että ti-
likaudelta maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osin-
gonmaksun täsmäytyspäivä oli 22.4.2021 ja osinko maksettiin 
29.4.2021.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaises-
ti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä jäsentä, 
ja että yhtiön hallitukseen valitaan hallituksen aikaisemmista 
jäsenistä Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykky-
läinen. Kaikki valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa 
tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 eu-
roa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 
1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 
ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osal-
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listumisesta kokouksiin. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT 
Timo Helle (Grant Thornton) ja yhtiön varatilintarkastajaksi ti-
lintarkastusyhteisön Grant Thornton päävastuullisena tilintar-
kastajana Joakim Rehn.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön 
omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamisesta koskevista 
valtuutuksista, osakeanteja koskevasta valtuutuksesta sekä 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviä lahjoituksia koskevasta 
valtuutuksesta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa 
erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti; Han-
kittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 
360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikis-
ta osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kui-
tenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöllä 
hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlas-
kettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä mark-
kinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käydä kaup-
paa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatus-
ti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu yhtiön 
osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että 
hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin jul-
kisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enim-
mäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä 
noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pää-
omarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten 
yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustin-
järjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyt-
tämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalk-
kioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. 
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista hankkimisen 
ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinai-
seen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 
saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä seuraavasti: Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on 
yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 pro-
senttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunna-
tusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 
Hallitus valtuutettiin päättämään muista luovuttamisen eh-
doista. Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollis-
ten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannus-
tinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen 
edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osa-
kepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoi-
tuksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osa-
keannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti; Valtuu-
tuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai 

yhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakeannista 
myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osa-
keannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, yrityskauppojen to-
teuttamiseksi, yhtiön avainhenkilöstön sitouttamiseen, halli-
tuksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen 
sekä muihin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan 
yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enin-
tään 30.4.2022 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteen-
sä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyl-
lisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään 
lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitus-
ten ehdoista. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsi-
naiseen yhtiökokoukseen saakka.

Viafin Servicen uusi hallitus järjestäytyi 20.4.2021 ja valitsi kes-
kuudestaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Pesun 
ja yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Marko Sipolan.

5VIAFIN SERVICE OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2021



Osakkeet ja osakkeenomistajat
Viafin Service Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopus-
sa sekä tilikaudella keskimäärin oli 3 628 795 (3 628 795). 
Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita oli tilikaudella 
keskimäärin 3 532 757 ja katsauskauden lopussa 3 483 515. 
Omia osakkeita hankittiin tilikaudella 1.1.–31.12.2021 103 
180 kappaletta, keskihinnalla 15,90 euroa kappaleelta. Yhtiöl-
lä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä 145 280 kappaletta 
31.12.2021. Omat osakkeet edustivat noin 4,0 prosenttia yhti-
ön koko osakemäärästä ja äänistä. Osakkeen päätöskurssi oli 
31.12.2021 14,65 euroa, tilikauden alin kaupankäyntikurssi 
14,30 euroa ja ylin 18,50 euroa. Osakevaihto oli tilikauden ai-
kana 201 382 kappaletta.

Ohessa on esitetty taulukko 10 suurimmasta osakkeenomis-
tajasta 31.12.2021 sekä omistusmäärien muutoksista vertai-
luajanjakson aikana. Osakkeenomistajien lukumäärä katsaus-
kauden päättyessä oli 1 469 (1 632).

Merkittävät lähiajan riskit ja   
epävarmuustekijät
Viafin Servicen kasvun ja kannattavuuden kannalta merkittä-
vässä roolissa ovat mahdollisten uusien yrityskauppojen onnis-
tuminen, integraatio sekä työntekijöiden sitouttaminen.

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan yhtiön kannalta suotui-
sana, mutta erilaiset häiriöt markkinoissa eivät ole poissuljet-
tuja. Yhtiö uskoo, että se kykenee mukautumaan muuttuviin 
olosuhteisiin joustavalla liiketoimintamallillaan.

Myös koronaviruspandemian jatkuminen voi vaikuttaa yhtiön 
toimintaympäristöön esimerkiksi käynnissä olevien hankkei-
den viivästymisen sekä muutosten muodossa tai pahimmillaan 
lamauttamalla koko yhteiskunnan hetkellisesti. Yhtiö pyrkii 
aktiivisesti vähentämään koronaviruksen aiheuttamaa riskiä 
sekä omassa henkilöstössä että toimittajakentässä päivittä-

mällä henkilöstön työskentelytapoja ja ohjeistuksia jatkuvasti. 
Lisäksi yhtiö uskoo, että se kykenee mukautumaan muuttuviin 
olosuhteisiin joustavalla ja usealle paikkakunnalle hajautetulla 
liiketoimintamallillaan.

Osinkoehdotus
Konsernin emoyhtiön Viafin Service Oyj:n jakokelpoiset varat 
tilikauden lopussa olivat 18 437 679,71 euroa, josta tilikauden 
voitto oli 1 093 888,83 euroa. Yhtiön hallitus esittää 26.4.2022 
pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan 
osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Esitettävän osingon summa 
tilinpäätöshetken osakemäärällä (3 483 515 kappaletta) on 1 
393 406,00 euroa ollen noin 50 prosenttia konsernin oikaistus-
ta tilikauden tuloksesta ilman liikearvon poistoja. Osinkoehdo-
tus on yhtiön voitonjakopolitiikan mukainen.

Viafin Service julkaisi First North -listautumisen yhteydessä 
voitonjakopolitiikkansa, joka on jakaa osinkoa vähintään 30–50 
prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoil-
la. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa yhtiön 
strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun ja yritys-
ostojen rahoittamiseen.

Olennaiset tapahtumat    
katsauskauden jälkeen
Yhtiöllä ei ollut olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen.

Taloudellinen tiedottaminen
Yhtiö julkaisee 14.3.2022 vuosikertomuksen, joka sisältää hal-
lituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkas-
tuskertomuksen tilikaudelta 2021. Varsinainen yhtiökokous on 
suunniteltu pidettäväksi tiistaina 26.4.2022 klo. 13.00. Yhtiön 
hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Osakkeenomistajat 31.12.2021 Osakemäärä %-osuus               
osakkeista

Muutos vrt. 
30.6.2021, kpl

1. Skillhouse Oy 404 549 11,15% 0

2. Luhtala Kari Pekka 281 905 7,77% 0

3. MSK Group Oy 257 273 7,09% 0

4. Baj Oy 223 808 6,17% 0

5. Viafin Service Oyj 145 280 4,00% 46 849

6. Kilpeläinen Toni Olavi 130 000 3,58% 0

7. Säästöpankki rahastot 128 889 3,55% 0

8. Takoa Invest 126 755 3,49% 0

9. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 125 000 3,44% 0

10. eQ Asset Management Oy 120 714 3,33% 0

10 suurinta yhteensä 1 944 173 53,58% 46 849

Kaikki osakkeet yhteensä 3 628 795 100,00%

Lähde: Euroclear
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Yhtiö julkaisee taloudelliset katsaukset tilikaudella 2022  
seuraavasti:

• Ma 9.5.2022: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022 
• Ma 8.8.2022: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022 
• Ma 7.11.2022: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022

Tiedotustilaisuus
Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tiedotustilaisuuden 
7.2.2022 klo. 9.00 Espoossa Innopoli II:ssa (Tekniikantie 14, 
02150 Espoo).

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne 
on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting 
Standards) mukaisesti. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista 
luvuista.
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Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)
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7—12/2021 7—12/2020 1—12/2021 1—12/2020

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk

Liikevaihto 34 981 29 590 61 211 57 869

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 217 15 336 -274

Liiketoiminnan muut tuotot 18 32 24

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -7 362 -3 137 -11 481 -7 964

Varastojen muutos -79 -315 -503 -361

Ulkopuoliset palvelut -6 630 -7 713 -10 475 -14 427

 Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -10 817 -9 119 -20 747 -17 188

Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 787 -1 272 -3 549 -2 517

Muut henkilösivukulut -519 -394 -1 055 -761

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -393 -319 -649 -528

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -474 -475 -958 -924

Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 0 0 0 0

Liiketoiminnan muut kulut -4 115 -4 561 -7 874 -8 358

Liiketulos 3 039 2 303 4 286 4 593

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 4 2 4 9

Korkokulut ja muut rahoituskulut -37 -40 -67 -76

Tulos rahoituserien jälkeen 3 005 2 265 4 224 4 525

Tuloverot -589 -469 -827 -923

Katsauskauden tulos 2 417 1 796 3 397 3 602

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 2 002 1 601 2 782 3 259

Määräysvallattomille omistajille 415 195 615 343



Konsernitase (IFRS)
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1000 EUR 31.12.2021 31.12.2020

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 8 145 7 866

Muut pitkävaikutteiset menot 97 102

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 403 1 421

Käyttöoikeusomaisuuserät 685 1 004

Laskennalliset verosaamiset 136 28

Muut pitkäaikaiset varat 42 42

Pitkäaikaiset varat yhteensä 10 507 10 464

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 1 383 1 360

Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 419 8 679

Rahavarat 17 292 16 778

Lyhytaikaiset varat yhteensä 31 094 26 817

Varat yhteensä 41 601 37 280

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 83 83

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 591 17 591

Kertyneet voittovarat 2 855 2 802

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 20 528 20 475

Määräysvallattomien omistajien osuus 1 707 1 029

Oma pääoma yhteensä 22 235 21 504

Velat

Pitkäaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 434 717

Laskennalliset verovelat 7 9

Pitkäaikaiset velat yhteensä 441 726

Lyhytaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 282 317

Ostovelat ja muut velat 17 209 12 804

Verovelat 658 855

Saadut ennakot 1 435 1 929

Lyhytaikaiset velat yhteensä 18 925 15 050

Velat yhteensä 19 366 15 776

Oma pääoma ja velat yhteensä 41 601 37 280



Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
7—12/2021 7—12/2020 1—12/2021 1—12/2020

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto (tappio) 2 405 1 943 3 397 3 602

Osakeperusteiset henkilöstökulut 78 55 157 110

Poistot 474 474 957 924

Rahoitustuotot ja kulut 34 38 62 68

Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0 3 0 3

Tuloverot 531 489 827 923

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 522 3 002 5 401 5 629

Käyttöpääoman muutos:

Vaihto-omaisuuden muutos -328 73 158 91

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -1 816 -716 -3 558 1 502

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 3 444 1 063 4 616 142

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 822 3 423 6 616 7 364

Maksetut korot 14 -4 -67 -40

Saadut korot 4 2 4 9

Maksetut välittömät verot -422 -180 -949 -587

Liiketoiminnan rahavirta 4 418 3 240 5 605 6 745

Investointien rahavirta

Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla -154 -1 -1 313 -585

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -31 0 -54 0

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -385 -291 -536 -587

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 -31

Vähemmistön sijoitus tytäryhtiöön 16 7 16 -100

Investointien rahavirta -554 -285 -1 887 -1 303

Rahoituksen rahavirta

Vuokravelkojen lyhennykset -132 -192 -319 -345

Omien osakkeiden hankinta -723 -535 -1 641 -535

Yhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -5 0 -1 244 -907

Tytäryritysten määräysvallattomille omistajille maksetut 
osingot 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta -860 -727 -3 203 -1 788

Rahavarojen muutos 3 005 2 170 514 3 654

Rahavarat tilikauden alussa 14 288 14 608 16 778 13 124

Rahavarat tilikauden lopussa 17 292 16 778 17 292 16 778

Rahavarojen erotus 3 005 2 170 514 3 654
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Konsernin oman pääoman muutokset

1000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto

Edellisten tilikausien 
voitto

Emoyhtiön 
omistajat

Määräysvallattomat 
omistajat

Oma pääoma yh-
teensä

Oma pääoma 1.1.2020 ennen IFRS-oikaisuita  83  17 591 884 18 557 795 19 352

IFRS oikaisut yhteensä -16 -16 -4 -20,0

Oikaistu oma pääoma 1.1.2020  83  17 591 869 18 545 791 19 336

Tilikauden tulos 3 259 3 259 343 3 602

Tilikauden laaja tulos 3 259 3 259 343 3 602

Osingonjako -907 -907 -907

Omien osakkeiden hankinta -535 -535 -535

Osakeperusteiset maksut 110 110 110

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa -102 -102

Oma pääoma 31.12.2020  83  17 591 2 802 20 475 1 029 21 504

Oma pääoma 1.7.2020  83  17 591 1 671 19 345 847 20 192

Katsauskauden tulos 1 601 1 601 195 1 796

Tilikauden laaja tulos 1 601 1 601 195 1 796

Osingonjako

Omien osakkeiden hankinta -535 -535 -535

Osakeperusteiset maksut 67 67 67

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa -15 -15

Oma pääoma 31.12.2020  83  17 591 2 802 20 475 1 029 21 504
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Konsernin oman pääoman muutokset

1000 EUR Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto

Edellisten tilikausien 
voitto

Emoyhtiön 
omistajat

Määräysvallattomat 
omistajat

Oma pääoma yh-
teensä

Oma pääoma 1.1.2021  83  17 591 2 802 20 475 1 029 21 504

Tilikauden tulos 2 782 2 782 615 3 397

Tilikauden laaja tulos 2 782 2 782 615 3 397

Osingonjako -1 244 -1 244 -1 244

Omien osakkeiden hankinta -1 641 -1 641 -1 641

Osakeperusteiset maksut 157 157 157

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa 63 63

Oma pääoma 31.12.2021  83  17 591 2 855 20 528 1 707 22 235

Oma pääoma 1.7.2021  83  17 591 1 503 19 177 1 279 20 455

Katsauskauden tulos 2 002 2 002 415 2 417

Tilikauden laaja tulos 2 002 2 002 415 2 417

Osingonjako -5 -5 -5

Omien osakkeiden hankinta -723 -723 -723

Osakeperusteiset maksut 79 79 79

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa 13 13

Oma pääoma 31.12.2021  83  17 591 2 855 20 528 1 707 22 235
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Vaihtoehtoisten lukujen täsmäyttäminen

Laskentakaavat

KÄYTTÖKATE (EBITDA) 7—12/2021 7—12/2020 1—12/2021 1—12/2020

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk

Liiketulos (EBIT) 3 039 2 303 4 286 4 593

Poistot ja arvonalentumiset 474 475 958 924

Käyttökate (EBITDA) 3 513 2 778 5 244 5 516

LIIKETULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA (EBITA) 7—12/2021 7—12/2020 1—12/2021 1—12/2020

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk

Liiketulos (EBIT) 3 039 2 303 4 286 4 593

Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 0 0 0 0

Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) 3 039 2 303 4 286 4 593

KATSAUSKAUDEN TULOS ILMAN LIIKEARVON POISTOJA 7—12/2021 7—12/2020 1—12/2021 1—12/2020

1000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk 12 kk

Katsauskauden tulos 2 417 1 796 3 397 3 602

Poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta 0 0 0 0

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 2 417 1 796 3 397 3 602

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot — materiaalit ja palvelut — henkilöstökulut — 
liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 
(EBITA) = Liikevoitto + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta

Liiketulos (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot — materiaalit ja palvelut — henkilöstökulut — 
liiketoiminnan muut kulut — poistot ja arvonalentumiset

Katsauskauden tulos ilman liikearvon 
poistoja = Katsauskauden tulos + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta

Osakekohtainen tulos (EPS) =
Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon 
poistoja, eur =

Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta + poistot liikearvosta ja konserniliikear-
vosta

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita

Korollinen bruttovelka = Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma + korollinen lyhytaikainen vieras pääoma

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Taseen loppusumma — saadut ennakot
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Lisätietoja

Toimitusjohtaja

Mika Riekkola

Puhelin: +358 40 739 6607

Sähköposti: mika.riekkola@viafin.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: +358 50 520 4098

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asen-
tamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkko-
jen 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 yri-
tyksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäviisi alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. 
Yhtiöllä on palveluksessaan noin 425 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
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