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Toimitusjohtajan katsaus

”Vuosi 2022 oli monelta osin vaiherikas niin glo-
baalissa taloudessa kuin yhtiömme liiketoimin-
taympäristössä. Venäjän tuomittavan hyökkä-
yssodan myötä mm. materiaalihinnat nousivat 
räjähdysmäisesti sekä toimitusajat pidentyivät. 
Liiketoiminnallemme välillisesti tärkeä kaasun 
hinta nousi merkittävästi ja sen saatavuus vai-
keutui. Toisella vuosipuoliskolla inflaation lau-
katessa myös korot nousivat korkeimmilleen yli 
vuosikymmeneen, joka muutti osaltaan liiketoi-
mintaympäristöä.

Tilikauden 2022 liikevaihto kasvoi 43 prosenttia 
päätyen 87,3 miljoonaan euroon. Liiketulos (EBIT) 
kasvoi 4,5 (4,3) miljoonaan euroon, jossa kasvua 
5,4 prosenttia. Suhteellinen kannattavuus heikke-
nikin 5,2 prosenttiin edellisvuoden 7,0 prosentis-
ta, minkä seurauksena käynnistimme toimenpi-
teet kannattavuuden parantamiseksi tilikauden 
2022 lopussa. Uskomme, että erityisesti kunnos-
sapitopalveluissa meillä on selkeä mahdollisuus 
parantaa kannattavuuttamme. Kunnossapitopal-
veluiden osuus oli 74 prosenttia liikevaihdosta 
(65,0 miljoonaa euroa) projektiliiketoiminnan 
osuuden ollessa 26 prosenttia liikevaihdosta (22,3 
miljoonaa euroa). Liiketoiminnan operatiivinen 
rahavirta pysyi tilikaudella tyydyttävällä tasolla ja 
yhtiön rahavarat 31.12.2022 olivat 15,8 miljoo-
naa euroa.

Jatkoimme jo aiemmin perustettujen huolto- ja 
kunnossapitoliiketoiminnan toimipisteiden ylös-
ajoa Äänekoskella, Haminassa, Kokkolassa sekä 
Keski-Suomessa. Julkistimme myös joulukuus-
sa Stora Enson Veitsiluodon kunnossapito- ja 

palvelusopimuksen, joka tukee päivitettyä stra-
tegiaamme sekä kykyämme vastata Suomen 
teollisuuskeskittymissä toimivien asiakkaiden tar-
peisiin paikallisesti. Näemme Meri-Lapin alueella 
merkittävää potentiaalia uusien teollisuuden in-
vestointien tukemana ja julkistettu palvelusopi-
mus mahdollistaakin Viafinille vahvan jalansijan 
kyseisellä alueella.

Vuoden 2022 liiketoimintaympäristö oli paikoit-
tain erittäin nopeatempoinen sekä vaativa toi-
mittajanäkökulmasta katsottuna. Alkuvuoden 
liiketoimintaa värittivät sairaspoissaolot, jota 
seurasivat haasteet materiaalien saatavuudes-
sa ja hinnoissa, talouden kuumentuminen sekä 
taantumariskit. Jatkoimme näistäkin huolimatta 
määrätietoisesti toimintamme laajentamista stra-
tegiamme mukaisesti uusille maantieteellisille lo-
kaatioillle mm. Meri-Lapissa sekä valmistelemalla 
uusien paikkakuntien avauksia. Nopeasti muut-
tuvassa markkinaympäristössä asiakkaidemme 
luottamus sekä henkilöstömme ja kumppaniem-
me raudanluja ammattitaito mahdollistivat tili-
kauden 2022 onnistumisemme, josta kiitos kuu-
luu kaikille edellä mainituille.

Strategian ohella uudistimme loppuvuodesta 
myös organisaatiota ja yhtiön uutena toimi-
tusjohtajana aloitti 13.2.2023 Heikki Pesu. Al-
kavalla strategiakaudella 2023 panostamme 
kannattavuuteen sekä edelleen palvelukyvyn ja 
palveluvalikoiman kasvattamiseen. Yrittäjähenki-
sellä, paikallisella päätöksenteolla ja sitä tukevilla 
toimintamalleilla pidämme organisaatiomme toi-
mintavalmiina sekä ketteränä myös tulevaisuu-

dessa. Tulemme julkaisemaan 2023 ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana haastatteluvideon strate-
giapäivityksestä 2023-2025.

Markkinatilanne näyttää varsin epävakaalta vuo-
den 2023 alun osalta, johtuen mm. läpi Euroopan 
vaikuttavasta taantumariskistä, inflaatiosta ja kor-
kotasojen noususta.

Projektimarkkina on pitkällä aikavälillä mielenkiin-
toinen, erityisesti uusien vihreiden investointien 
ajamana, mutta lyhyellä aikavälillä investointiha-
lukkuuteen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta 
johtuen korkojen noususta, materiaalihintojen 
nopeista muutoksista sekä mahdollisista taan-
tumariskeistä Euroopassa. Yhtiön vahva asema 
teollisuusputkistoprojektien toteuttajana sekä 
kaasu- ja vetyteknologiaosaajana antaa mahdolli-
suuden hyötyä tulevista investoinneista. Kunnos-
sapitomarkkinan kysyntä on stabiililla pohjalla ja 
näemmekin, että kunnossapidon osuus kasvaa 
kuluvan vuoden aikana suhteessa edellisvuoteen.

Arvioimme tilikauden 2023 liikevaihdon olevan 
70-80 miljoonaa euroa (87,3 miljoonaa euroa 
vuonna 2022) ja tilikauden liiketuloksen (EBIT) 
olevan 4,5-5,5 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa 
euroa vuonna 2022). Markkinariskeistä huolimat-
ta tulemme jatkossakin keskittymään ydinosaa-
miseemme olemalla markkinoiden asiakaslähtöi-
sin, ketterin sekä tehokkain toimija.”

Patrik Hämälä 
Vt. toimitusjohtaja 
29.11.2022–13.2.2023

Liikevaihdon kasvun myötä keskitymme 2023 tilikaudella erityisesti kannattavuuteen
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Viafin Servicen osake
Viafin Service Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n yl-
läpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -mark-
kinapaikalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on VIAFIN (ISIN 
FI4000349212) ja yhtiöllä on 3 628 795 osaketta.

Viafin Service osakkeen kehitys
Osakkeen päätöskurssi oli 31.12.2022 13,80 euroa, tilikauden 
alin kaupankäyntikurssi 12,25 euroa ja ylin 14,90 euroa. Osa-
kevaihto oli tilikauden aikana 314 264 kappaletta.

Yhtiökokous 2023
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 
25.4.2023 klo 13:00. Yhtiön hallitus julkaisee yhtiökokouskut-
sun myöhemmin.

Osinkopolitiikka
Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2023
Tilikauden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan 70-80 miljoo-
naa euroa (87,3 miljoonaa euroa vuonna 2022) ja tilikauden 
liiketuloksen (EBIT) olevan 4,5-5,5 miljoonaa euroa (4,5 mil-
joonaa euroa vuonna 2022).

Taloudellinen tiedottaminen 2023
Yhtiö julkaisee 13.3.2023 vuosikertomuksen, joka sisältää hal-
lituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkas-
tuskertomuksen tilikaudelta 2022. Varsinainen yhtiökokous on 
suunniteltu pidettäväksi tiistaina 25.4.2023 klo 13.00. Yhtiön 
hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Yhtiö julkaisee taloudelliset katsaukset tilikaudella 2023 seu-
raavasti:

• Ma 8.5.2023: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023
• Ma 7.8.2023: Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
• Ma 6.11.2023: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2023
• Ma 19.2.2024: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Analyytikot
Viafin Service Oyj:n osaketutkimusta tekee analyytikko Olli Ko-
ponen (Inderes, puh. +358 44 274 9560). Analyytikot tekevät 
analyysit täysin itsenäisesti, eikä Viafin Service vastaa heidän 
kannanotoistaan.

Sijoittajasuhteet
Osoitteesta https://sijoittajat.viafinservice.fi/ löytyy lisätietoa 
Viafin Servicestä sijoituskohteena.

Hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corpora-
te Finance Oy (puh. +358 50 520 4098)

Tietoja sijoittajille
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Liiketoiminnan kehitys
Viafin Servicen kasvu jatkui liikevaihdon noustessa 42,7 pro-
sentilla (87,3 miljoonaa euroa 2022) ja kannattavuus laski 5,2 
prosentin tasolle (EBITA 4,5 miljoonaa euroa 2022). Liikevaih-
dosta 74 prosenttia (65,0 miljoonaa euroa) muodostui kun-
nossapitopalveluista ja 26 prosenttia (22,3 miljoonaa euroa) 
projektiliiketoiminnasta.

Yhtiö jatkoi 2022 tilikaudella panostuksia aiemmin perustet-
tujen huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan toimipisteiden 
ylösajon osalta Äänekoskella, Haminassa, Keski-Suomessa ja 
Kokkolassa. Kannattavuuden maltillisuus johtui pääosin yllä 
mainituista sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimin-
taan vaikuttaneesta koronapandemiasta. Yhtiö uskoo, että 
erityisesti kunnossapitopalveluissa on mahdollista parantaa 
kannattavuutta.

Yhtiö vahvisti asemaansa Meri-Lapin alueella julkistaessaan 
päivitettyä strategiaa tukevan Stora Enson Veitsiluodon kun-
nossapito- ja palvelusopimuksen. Sopimus astui voimaan 
1.1.2023 alkaen.

Taloudellinen kehitys
Tammi–joulukuussa 2022 liikevaihto nousi 42,7 prosenttia ver-
tailukauteen nähden, ollen 87,3 (61,2) miljoonaa euroa. Liike-
vaihdon kasvu johtui pääosin kunnossapitopalveluiden sekä 
projektitoimitusten orgaanisesta kasvusta. Liikevoitto ilman 
liikearvon poistoja (EBITA) nousi 4,5 (4,3) miljoonaan euroon 
ollen 5,2 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Nousu oli pääosin 
seurausta kasvaneesta liikevaihdosta. Suhteellisen kannat-
tavuuden lasku johtui mm. aiemmin julkistettujen huolto- ja 
kunnossapitoliiketoiminnan toimipisteiden ylösajojen panos-
tuksista sekä ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimintaan 
vaikuttaneesta koronapandemiasta. Tilikauden tulokseen, 3,5 
(3,4) miljoonaa euroa, ei kohdistunut kertaluonteisia kuluja. 
Osakekohtainen tulos oli 0,95 (0,80) euroa.

Viafin Service Oyj:n omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 
51,6 (55,4) prosenttia vähemmistöosuuden sisältävän oman 
pääoman ollessa 22,6 (22,2) miljoonaa euroa. Yhtiön taseen 

loppusumma tilikauden lopussa oli 44,7 (41,6) miljoonaa eu-
roa, rahojen ja pankkisaamisten ollessa 15,8 (17,3) miljoonaa 
euroa. Yhtiön liiketoiminnan operatiivinen rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja oli päättyneellä tilikaudella 4,5 (6,6) mil-
joonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet 2023-2025
• Kannattavuus: Yhtiö tavoittelee 8 prosentin liiketulosta       

(EBIT).
• Kassakonversio: Yhtiö tavoittelee vuosittain yli 100 prosen- 

tin kassakonversiota. Laskukaavana ”Liiketoiminnan rahavir-
ta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate.”

• Liikevaihto: Yhtiö tavoittelee vuosittain 10 prosentin keski-
määräistä liikevaihdon kasvua.

• Osinko: Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa 
osinkoa.

Hallituksen toimintakertomus
Avainluvut (IFRS)
1000 EUR 1—12/2022 1—12/2021

Liikevaihto 87 340 61 211

Käyttökate (EBITDA) 5 634 5 244

% liikevaihdosta 6,5 % 8,6 %

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 4 519 4 286

% liikevaihdosta 5,2 % 7,0 %

Liiketulos (EBIT) 4 519 4 286

% liikevaihdosta 5,2 % 7,0 %

Katsauskauden tulos 3 535 3 397

% liikevaihdosta 4,0 % 5,5 %

Osakekohtainen tulos, eur (laimentamaton) 0,95 0,80

Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 536 6 616

Rahavarat 15 787 17 292

Korollinen bruttovelka - -

Omavaraisuusaste % 51,6 % 55,4 %

Osakkeiden lkm keskimäärin ilman omia osakkeita 3 535 464 3 532 757

Osakkeiden lkm kauden lopussa ilman omia osakkeita 3 547 426 3 483 515

Osakekurssi kauden lopussa 13,80 € 14,65 €
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Yritysostot
Katsauskauden aikana ei tehty yritysostoja.

Henkilöstö
Viafin Servicen henkilöstömäärä kasvoi katsauskauden aikana 
71 henkilöllä, ollen keskimäärin 476 henkilöä. Henkilöstömää-
rän kasvu johtui pääosin kunnossapitoliiketoiminnan orgaani-
sesta kasvusta. Kaikki henkilöt työskentelivät Suomessa.

Tutkimus ja kehitystoiminta
Yhtiöllä ei ollut tilikaudella tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Konsernirakenne
Konsernitilinpäätös sisältää Viafin Service Oyj -konserniin kuu-
luvan emoyhtiö Viafin Service Oyj:n lisäksi tytäryhtiöt Viafin 
Process Piping Oy (100 %) ja sen tytäryhtiöt Viafin Uusimaa Pi-
ping Oy, Viafin North Piping Oy ja Viafin Pohjois-Pohjanmaa Pi-
ping Oy sekä Viafin Installation Oy (100 %), VS Holdco 1 Oy (85 
%) ja sen tytäryhtiö Viafin GAS Oy. Lisäksi konserniin kuuluvat 
Viafin Industrial Service Oy (100 %) sekä sen tytäryhtiöt Via-
fin Industrial Service Etelä-Suomi Oy, Viafin Industrial Service 
Kaakkois-Suomi Oy, Viafin Industrial Service Keski-Suomi Oy, 
Viafin Industrial Service Pohjanmaa Oy, Viafin Industrial Ser-
vice Meri-Lappi Oy sekä Viafin Production Machine Service Oy.

Hallitus ja johto
Yhtiö tiedotti 29.11.2022 Heikki Pesun nimityksestä uudeksi 
toimitusjohtajaksi ja samalla hallituksen varapuheenjohtaja 
Marko Sipolan valitsemisesta hallituksen uudeksi puheenjoh-
tajaksi. Yhtiön hallituksen muodostivat tilikauden 2022 päät-
teeksi puheenjohtaja Marko Sipola sekä hallituksen jäsenet 
Heikki Pesu, Terhi Kauppi ja Ilkka Tykkyläinen.

Yhtiön hallitus nimitti 29.11.2022 vt. toimitusjohtajaksi talous-
johtaja Patrik Hämälän, joka toimi tehtävässä siihen saakka, 
kunnes Heikki Pesu aloitti. 6.2.2023 julkaistun täsmennetyn 
tiedotteen mukaan Pesu aloitti tehtävässään 13.2.2023 ja jätti 

samalla yhtiön hallituksen. 28.3.2022 Viafin Servicen kehitys-
johtaja sekä johtoryhmän jäsen Pontus Juntunen ilmoitti jättä-
vänsä tehtävänsä yhtiössä 28.6.2022 alkaen.

Nykyiseen johtoryhmään kuuluvat 13.2.2023 alkaen Viafin 
Servicen toimitusjohtaja Heikki Pesu, talousjohtaja Patrik Hä-
mälä, Viafin GAS Oy:n toimitusjohtaja Marko Haapasalmi, Via-
fin Process Piping Oy:n toimitusjohtaja Panu Rastas sekä Viafin 
Industrial Service Oy:n toimitusjohtaja Tanja Viljakainen.

87,3 milj. €

476
Henkilöstömäärä keskimäärin

Liikevaihto 
2022

EBITDA
 2022

Osinkoehdotus 
2022

Omavaraisuusaste 
31.12.2022

5,6 milj.€ 51,6 % 0,45 €

Nimi Maa Omistusosuus

Viafin Service Oyj Suomi 100,0 %

Viafin Process Piping Oy Suomi 100,0 %

Viafin Uusimaa Piping Oy Suomi 93,0 %

Viafin North Piping Oy Suomi 90,1 %

Viafin Pohjois-Pohjanmaa Piping Oy Suomi 90,1 %

Viafin GAS Oy Suomi 85,0 %

VS Holdco 1 Oy Suomi 85,0 %

Viafin Installation Oy Suomi 100,0 %

Viafin Industrial Service Oy Suomi 100,0 %

Viafin Industrial Service Etelä-Suomi Oy Suomi 90,1 %

Viafin Industrial Service Kaakkois-Suomi Oy Suomi 90,2 %

Viafin Industrial Service Keski-Suomi Oy Suomi 92,0 %

Viafin Industrial Service Pohjanmaa Oy Suomi 98,0 %

Viafin Industrial Service Meri-Lappi Oy Suomi 100,0 %

Viafin Production Machine Service Oy Suomi 100,0 %
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Hallitukselle myönnetyt valtuudet
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön 
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa 
erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti; Hankit-
tavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 360 000 
osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osak-
keista.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Viafin Service Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa 
sekä tilikaudella keskimäärin oli 3 628 795 (3 628 795). Osak-
keiden lukumäärä ilman omia osakkeita oli jälkimmäisellä puo-
livuotiskaudella keskimäärin 3 547 426 (3 507 848) kappaletta 
sekä koko tilikaudella keskimäärin 3 535 464 (3 532 757) ja 
katsauskauden lopussa 3 547 426 (3 483 515). Omia osakkeita 
hankittiin tilikaudella 1.1.–31.12.2022 8 759 kappaletta, keski-
hinnalla 14,39 euroa kappaleelta. Yhtiö luovutti 4.4.2022 VGT 
Management Oy:lle 72 670 kappaletta omia osakkeita kaup-
pahinnan maksun osana lunastaessaan 15 prosentin osuuden 
Viafin GAS Oy:n osakekannasta. Yhtiöllä oli hallussaan omia 
osakkeita yhteensä 81 369 kappaletta 31.12.2022. Omat osak-
keet edustivat noin 2,2 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä 
ja äänistä. Osakkeen päätöskurssi oli 31.12.2022 13,80 euroa, 
tilikauden alin kaupankäyntikurssi 12,25 euroa ja ylin 14,90 
euroa. Osakevaihto oli tilikauden aikana 314 264 kappaletta.

Ohessa on esitetty taulukko 10 suurimmasta osakkeenomis-
tajasta 31.12.2022 sekä omistusmäärien muutoksista vertai-
luajanjakson aikana. Osakkeenomistajien lukumäärä katsaus-
kauden päättyessä oli 1 480 (1 407).

Osinkoehdotus
Konsernin emoyhtiön Viafin Service Oyj:n jakokelpoiset varat 
tilikauden lopussa olivat 23 609 546,96 euroa, josta tilikauden 
voitto oli 5 689 045,31 euroa. Yhtiön hallitus esittää 25.4.2023 
pidettävälle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta maksetaan 
osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Esitettävän osingon summa 
tilinpäätöshetken osakemäärällä (3 547 426 kappaletta) on 1 
596 341,70 euroa ollen noin 45 prosenttia konsernin tilikau-

den tuloksesta. Osinkoehdotus on yhtiön voitonjakopolitiikan 
mukainen.

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

Markkinatilanne näyttää varsin epävakaalta vuoden 2023 alun 
osalta, johtuen mm. läpi Euroopan vaikuttavasta taantumaris-
kistä, inflaatiosta ja korkotasojen noususta. Yhtiö uskoo kui-
tenkin, että se kykenee mukautumaan muuttuviin olosuhtei-
siin joustavalla liiketoimintamallillaan.

Markkinatilanteen epävarmuustekijöitä lisää Venäjän aloitta-
ma sota Ukrainassa ja sen mahdollinen eskaloituminen, laaje-
neminen sekä pitkittyminen.

Myös erilaisten pandemioiden puhkeaminen voi vaikuttaa yh-
tiön toimintaympäristöön esimerkiksi käynnissä olevien hank-
keiden viivästymisen sekä muutosten muodossa tai pahim-
millaan lamauttamalla koko yhteiskunnan hetkellisesti. Yhtiö 
pyrkii aktiivisesti vähentämään pandemiariskejä sekä omassa 
henkilöstössä että toimittajakentässä päivittämällä henkilös-
tön työskentelytapoja ja ohjeistuksia jatkuvasti. Lisäksi yhtiö 
uskoo, että se kykenee mukautumaan muuttuviin olosuhtei-
siin joustavalla ja usealle paikkakunnalle hajautetulla liiketoi-
mintamallillaan.

Yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 
25.4.2023 klo 13.00. Yhtiön hallitus julkistaa yhtiökokouskut-
sun myöhemmin.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden 
jälkeen
Yhtiö tiedotti 6.2.2023 Viafin Servicen uuden toimitusjohtajan, 
Heikki Pesun (DI, 1967), aloitusajankohdan täsmentyneen. 
Pesu aloitti tehtävässään 13.2.2023 ja jätti samalla yhtiön hal-
lituksen.

Osakkeenomistajat 
31.12.2022 Osakemäärä

%-osuus 
osakkeista

Muutos 
31.12.2021

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. Takoa Invest 126 755 3,49% 0

6. Eläkevakuutusosakeyh-
tiö Veritas 125 000 3,44% 0

7. Keskinäinen Työeläke-
vakuutusyhtiö Varma 120 000 3,31% 0

8. Kilpeläinen Toni Olavi 118 244 3,26% -11 756

9. VGT Management Oy 116 231 3,20% 72 670

10. Keskinäinen eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmarinen 114 286 3,15% 0

10 suurinta yhteensä 1 888 051 52,03% 60 914

Kaikki osakkeet yhteensä 3 628 795 100,00%
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Strategiapäivitys
Viafin Servicen hallitus hyväksyi yhtiön päivitetyn strategian 
ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2023–
2025.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet:

• Kannattavuus: Yhtiö tavoittelee 8 prosentin liiketulosta       
(EBIT).

• Kassakonversio: Yhtiö tavoittelee vuosittain yli 100 prosen-
tin kassakonversiota. Laskukaavana ”Liiketoiminnan rahavir-
ta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate.”

• Liikevaihto: Yhtiö tavoittelee vuosittain 10 prosentin keski-
määräistä liikevaihdon kasvua.

• Osinko: Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa 
osinkoa.

Viafin Servicen päivitetyn strategian tavoitteena on laajentaa 
teollisuuden kunnossapidon sekä projektien palvelutarjontaa 
orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin, jotta yhtiöllä on jatkos-
sakin kyky vastata Suomen teollisuuskeskittymissä toimivien 
asiakkaiden tarpeisiin paikallisesti. Strategia toteuttaa Viafin 
Servicen ydinarvoja, jotka ovat oikeudenmukaisuus, yrittäjyys, 
laadukkuus ja vastuullisuus. Tärkeimmät strategiset painopis-
teet ovat:

• Asiakaslähtöinen palveluvalikoiman kasvattaminen ja palve-
luiden maanlaajuisen verkoston laajentaminen.

• Paikallisen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn jatkuva vahvis-
taminen. Yhtiön toiminta perustuu jatkossakin paikallisiin, 
yrittäjähenkisiin yksiköihin, joissa päätöksenteko on lähellä 
asiakasta.

• Toimialan halutuin työpaikka. Työntekijöillämme on vapaus 
ja vastuu tehdä toiminnastamme paikallisten asiakkaiden 
tarpeisiin sopivaa. Käytämme omistajuutta yrittäjämäisen 
toiminnan työkaluna ja alan parhaiden osaajien rekrytoin-
nissa ja sitouttamisessa.

• Yritysostot omistaja-arvoa painottaen. Kartoitamme jatku-
vasti mahdollisuuksia tehdä omistaja-arvoa kasvattavia yri-
tysostoja.

”Strategiamme perustuu asiakaslähtöiseen palvelukyvyn ja 
palveluvalikoiman kasvattamiseen tuloksellisen ja kannattavan 
liiketoiminnan kautta. Yrittäjähenkisellä paikallisella päätök-
senteolla ja sitä tukevilla toimintamalleilla pidämme organi-
saatiomme toimintavalmiina sekä ketteränä myös tulevaisuu-
dessa. Lähdemme uudelle strategiakaudelle tilanteesta, jossa 
inflaatiolukemat ovat Euroopassa kaksinumeroisia sekä korot 
korkeimmillaan yli kymmeneen vuoteen. Tällöin strategiamme 
keskiöön nousee ensisijaisesti kannattavuus ja kustannuste-
hokkuus, joiden yhtenä pääajurina toimii jo edelliseltä strate-
giakaudeltamme tuttu kulmakivi: paikallinen ja yrittäjähenki-
nen organisaatio”, kertoo Viafin Servicen vt. toimitusjohtaja 
Patrik Hämälä.
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Konsernin laaja tuloslaskelma

Tilinpäätös 2022
Konsernitilinpäätös (IFRS)

1000 EUR Liitetieto 1—12/2022 1—12/2021

Liikevaihto 2.1 87 340 61 211

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 517 336

Liiketoiminnan muut tuotot 2.2 110 32

Materiaalit ja palvelut 2.3 -41 294 -22 460

Henkilöstökulut 2.4 -31 487 -26 001

Poistot ja arvonalentumiset 2.6 -1 115 -958

Liiketoiminnan muut kulut 2.7 -9 552 -7 874

Liiketulos 4 519 4 286

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 2.8 57 4

Korkokulut ja muut rahoituskulut 2.8 -117 -67

Tulos rahoituserien jälkeen 4 458 4 224

Tuloverot 2.9 -924 -827

Katsauskauden tulos 3 535 3 397

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 3 366 2 782

Määräysvallattomille omistajille 169 615

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos 2.10 0,95 0,80

Laimennettu osakekohtainen tulos 2.10 0,95 0,80

v
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Konsernitase 

1000 EUR Liitetieto 31.12.2022 31.12.2021

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 4.0 8 142 8 145

Muut pitkävaikutteiset menot 4.2 64 97

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4.3 2 023 1 403

Käyttöoikeusomaisuuserät 4.3 492 685

Laskennalliset verosaamiset 3.5 394 136

Muut pitkäaikaiset varat 3.6 105 42

Pitkäaikaiset varat yhteensä 11 219 10 507

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 3.1 1 515 1 383

Myyntisaamiset ja muut saamiset 3.2 16 166 12 419

Rahavarat 5.4 15 787 17 292

Lyhytaikaiset varat yhteensä 33 468 31 094

Varat yhteensä 44 687 41 601

1000 EUR Liitetieto 31.12.2022 31.12.2021

Oma pääoma ja velat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 5.1 83 83

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5.2 17 591 17 591

Kertyneet voittovarat 4 099 2 855

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
yhteensä 21 772 20 528

Määräysvallattomien omistajien osuus 876 1 707

Oma pääoma yhteensä 22 648 22 235

Velat

Pitkäaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 3.3 245 434

Laskennalliset verovelat 3.5 3 7

Pitkäaikaiset velat yhteensä 248 441

Lyhytaikaiset velat

Vuokrasopimusvelat 3.3 271 282

Ostovelat ja muut velat 3.4 19 584 16 551

Tuloverovelat 1 104 658

Saadut ennakot 3.7 832 1 435

Lyhytaikaiset velat yhteensä 21 791 18 925

Velat yhteensä 22 040 19 366

Oma pääoma ja velat yhteensä 44 687 41 601
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Konsernin oman pääoman muutokset

1000 EUR

Liitetieto Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto

Edellisten tilikausien 
voitto

Emoyhtiön 
omistajat

Määräysvallat-
tomat omistajat

Oma pääoma 
yhteensä

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  5.3 -1 641 -1 641 -1 641

Osakeperusteiset maksut  2.5 157 157 157

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa 63 63

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

Oma pääoma 1.1.2022 83 17 591 2 855 20 528 1 707 22 235

Tilikauden tulos 3 366 3 366 169 3 535

Tilikauden laaja tulos 3 366 3 366 169 3 535

Osingonjako -1 419 -1 419 -693 -2 112

Omien osakkeiden hankinta 5.3 -126 -126 -126

Osakeperusteiset maksut 2.5 190 190 190

Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa -767 -767 -307 -1 074

Oma pääoma 31.12.2022 83 17 591 4 099 21 772 876 22 648
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Konsernin rahavirtalaskelma

1000 EUR 1—12/2022 1—12/2021

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto (tappio) 3 535 3 397

Osakeperusteiset henkilöstökulut 190 157

Poistot 1 115 957

Rahoitustuotot ja kulut 60 62

Tuloverot 924 827

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 824 5 401

Käyttöpääoman muutos:

Vaihto-omaisuuden muutos -132 158

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -3 827 -3 558

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2 671 4 616

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 536 6 616

Maksetut korot -117 -67

Saadut korot 41 4

Saadut osingot 16 0

Maksetut välittömät verot -879 -949

Liiketoiminnan rahavirta 3 597 5 605

Investointien rahavirta

Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla 0 -1 313

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -31 -54

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1 386 -536

Investoinnit muihin sijoituksiin -63 0

Vähemmistön sijoitus tytäryhtiöön -1 074 16

Investointien rahavirta -2 554 -1 887

1000 EUR 1—12/2022 1—12/2021

Rahoituksen rahavirta

Vuokravelkojen lyhennykset -309 -319

Omien osakkeiden hankinta -126 -1 641

Yhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -1 419 -1 244

Tytäryritysten määräysvallattomille omistajille maksetut 
osingot -694 0

Rahoituksen rahavirta -2 548 -3 203

Rahavarojen muutos -1 505 514

Rahavarat tilikauden alussa 17 292 16 778

Rahavarat tilikauden lopussa 15 787 17 292

Rahavarojen erotus -1 505 514
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1. Konsernitilinpäätöksen                      
laadintaperiaatteet
1.1 Perustiedot
Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkis-
tojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden 
asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan pal-
veluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmi-
en, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapi-
topalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa 
liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu 
useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteolli-
suuden alalla toimivia suuria yrityksiä. 

Viafin Service -konsernin emoyhtiö on Viafin Service Oyj, jonka 
y-tunnus on 2848022-9. Yhtiön kotipaikka on Kurikassa ja sen 
rekisteröity osoite on Värkkitie 13, 61300 Kurikka. Yhtiön osak-
keet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalla 20.11.2018 alkaen 
tunnuksella VIAFIN.

1.2 Laatimis- ja yhdistelyperiaatteet

Laatimisperiaatteet
Viafin Service Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan 
unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätös- 
standardien (International Financial Reporting Standards, 
IFRS) mukaisesti noudattaen 31. joulukuuta 2022 voimassaole-
via standardeja ja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
ovat myös suomalaisten IFRS-säännöksiä täydentävien kirjan-
pito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätös esitetään tuhansina euroina, mikäli muu-
ta ei ilmoiteta ja ne perustuvat liiketapahtumien alkuperäisiin 
hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa ole erikseen toi-
sin mainittu. Tilinpäätöksessä esitetyt luvut on pyöristetty tar-
koista arvoista, joten yksittäisten esitettyjen lukujen yhteen-
laskettu summa voi poiketa ilmoitetusta yhteissummasta. 

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Viafin Service Oyj:n sekä 
kaikki sen tytäryhtiöt ja alakonserniyhtiöt. Viafin Service Oyj:l-
lä on määräysvalta yhtiössä, kun se altistuu sijoituskohteen 
muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuot-
toon ja pystyy vaikuttamaan saamansa tuoton määrään käyt-
tämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa. Tytäryhtiöt ovat 
yhteisöjä, jotka ovat suoraan tai välillisesti konsernin määräys-
vallassa. Määräysvalta syntyy, kun konsernilla on yli puolet 
äänivallasta tai se muutoin hankkii määräysvallan yhteisöön. 
Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä 
ajankohdasta alkaen, kun konserni on saanut määräysvallan 
niiden liiketoimintaan ja päätöksentekoon. Emoyhtiö Viafin 
Service Oyj:n omistusosuus tytäryhtiöissään eliminoidaan 
hankintamenetelmällä. 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, vaih-
to-omaisuuden ja käyttöomaisuuden sisäiset katteet sekä kon-
sernin sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä 
laadittaessa. Määräysvallattomien omistajien osuus tytäryhti-
öistä esitetään konsernitaseessa osana omaa pääomaa, eril-
lään osakkeenomistajille kuuluvasta pääomasta. Määräysval-
lattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta ilmoitetaan 
laajassa tuloslaskelmassa erikseen.

Määräysvallattomien omistajien osuus
Tapahtumat määräysvallattomien omistajien kanssa käsitel-
lään kuten omistajien kanssa tehdyt. Määräysvallattomilta 
omistajilta hankitun omistusosuuden kauppahinnan ja saadun 
nettovarallisuuden käyvän arvon välinen ero kirjataan suoraan 
konsernin omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osak-
keiden myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan 
omaan pääomaan.

Segmenttiraportointi
Viafin Servicellä on vain yksi raportoitava segmentti. Raportoi-
tu segmentti koostuu konsernista ja segmenttiluvut ovat yh-
denmukaisia Viafin Service konsernin lukujen kanssa.

Valuuttakurssit ja ulkomaiset   
konserniyritykset
Konserniyhtiöiden kirjanpito ja raportointi tehdään niiden 

toimintaympäristön valuutassa (toiminnallinen valuutta). 
Konsernitilinpäätös esitetään euroina, emoyhtiön toiminta- ja 
esittämisvaluutassa. Tilikauden aikana konsernilla ei ole ulko-
mailla tytäryhtiöitä.

Ulkomaan valuuttoina olevat transaktiot kirjataan toimintava-
luuttana transaktiopäivän vaihtokurssin perusteella. Rahamää-
räiset erät muunnetaan toimintavaluutaksi raportointikauden 
lopun valuuttakurssien perusteella. Muut kuin rahamääräiset 
erät arvostetaan transaktiopäivän vaihtokurssiin.

Uudet standardit
Tilinpäätöshetkellä ei ole tiedossa sellaisia uusia standardeja 
tai muutoksia, jotka eivät vielä ole voimassa, ja joiden odo-
tetaan vaikuttavan olennaisesti yhteisön nykyiseen tai tuleviin 
raportointikausiin ja ennakoitavissa oleviin tulevaisuuden lii-
ketoimiin.

1.3 Arvioiden ja johdon harkinnan käyttö
Konsernitilinpäätöksen laatiminen edellyttää johdolta sellais-
ten päätösten, arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vai-
kuttavat raportoitujen tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen 
määrään. Arviot perustuvat useisiin tekijöihin, kuten tulevai-
suuden odotettuihin tapahtumiin, joilla voi olla merkittävä lii-
ketoiminnallinen vaikutus yhtiöön ja siten merkittävä vaikutus 
tilinpäätökseen.

Arvioita tarkistetaan, jos olosuhteet muuttuvat tai arvioihin 
on saatu uutta tietoa tai kokemusta. Koska arvioihin liittyy 
luontaista epävarmuutta, voi lopputulema poiketa arvioidusta 
ja tästä voi aiheutua tuloslaskelmaan lisäkuluja tai -tuottoja. 
Osa-alueet, joilla johto tekee oletuksia tai arvioita, joihin liittyy 
epävarmuustekijöitä: 

• Liikearvon alentumistestaus (4.1) liite
• Myyntituotot asiakassopimuksista (2.1) liite
• Vuokrasopimukset (1.4) liite
• Osakeperusteiset maksut (2.5) liite
• Laskennalliset verosaamiset (3.5) liite 
• Myyntisaamiset (3.2) liite
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2. Taloudellinen kehitys
2.1. Liikevaihto

Myyntituottojen tulouttaminen
Suoritevelvoitteet

Suoritevelvollisuuden yksilöiminen: Standardi edellyttää 
myyntisopimukseen sisältyvien suoritevelvollisuuksien yksilöi-
mistä ja sopimuksen mukaisen transaktiohinnan kohdistamis-
ta näille suoritevelvollisuuksille.

Viafin Servicen suoritevelvollisuudet ovat pääosin kunnossapi-
to- ja projektipalveluiden tilausperusteisia palvelutoimituksia 
asiakkailleen. Viafin Service tarjoaa kunnossapito- ja projek-
tiliiketoimintapalveluita. Näihin liittyvät ja tarjottavat palve-
lut sekä mahdolliset materiaalit muodostavat lopputuotteen, 
joka luovutetaan asiakkaalle sopimuksessa sovitun mukai-
sesti. Sekä kunnossapito- että projektiliiketoiminnassa suori-
tevelvoite täytetään kun kontrolli suoritetusta työstä siirtyy 
asiakkaalle. Kontrolli siirtyy pääasiassa ajan kuluessa ja maksu 
erääntyy yleensä 14–45 päivän kuluttua.

Projektiliiketoimintaan liittyviä mahdollisia projektien eri 
osa-alueita ei ole nähty olevan erotettavissa sopimusyhtey-
destä, sillä johdon näkemyksen mukaan asiakas on halunnut 
ostaa näihin liittyvät palvelut, materiaalit ja muut osa-alueet 
yhtenä kokonaisuutena. Kunnossapitoliiketoiminnassa suori-
tevelvoitteita ovat kiinteähintaiset palvelusopimukset ja erilli-
set tuntihintaiset työt, jotka ovat erotettavissa.

Laatimisperiaatteet

Konsernin liikevaihdon jakautuminen esitetään liiketoimin-
noittain. Viafin Service määrittelee liiketoimintansa yhdeksi 
segmentiksi. IFRS 15 -standardin mukaisesti asiakkaiden kans-
sa tehtyjen sopimusten tuotot kirjataan, kun palvelut siirtyvät 
asiakkaan määräysvaltaan sen vastikkeen määrää vastaavasti, 
johon konserni odottaa olevansa oikeutettu vastineena tava-
roista tai palveluista. Tuotoksi kirjaaminen tapahtuu yhtenä 
ajankohtana tai ajan kuluessa. 

Konsernin osatuloutettavien kunnossapitopalveluiden ja pro-
jektien laskutus sekä menot kirjataan valmiusasteen perus-
teella, joka määritellään laskentahetkellä tehtyjen yksiköiden 
suhteessa hankkeen arvioidusta kokonaisyksikkömäärästä. 
Laskutus, jonka määrä ylittää valmiusasteen mukaisen tulou-
tuksen määrän, jaksotetaan saatuihin ennakoihin. Laskutus, 
jonka määrä alittaa valmiusasteen mukaisen tuloutuksen 
määrän, kirjataan osatuloutussaamisiin. Menot, joiden määrä 
ylittää valmiusasteen mukaisen menojen määrän, aktivoidaan 
vaihto-omaisuuteen keskeneräisenä työnä ja menot, joiden 
määrä alittaa valmiusasteen mukaisen menojen määrän, kirja-
taan osatuloutusten siirtovelkoihin. Tuotot lyhytaikaisista pal-
veluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu.

Osatuloutettavien kunnossapitopalveluiden ja projektien ko-
konaistuloksen laskenta sisältää arvioita sekä sopimuksen 
loppuunsaattamiseksi tarvittavien kokonaiskustannusten että 
laskutettavan työn kehittymisestä. Tilikausittain esitetty liike-
vaihto ja tulos vastaavat vain harvoin lopullisen kokonaistu-
loksen tasaista jakautumista sopimuksen ajalle, joka johtuu 
osatuloutettavien kunnossapitopalveluiden ja projektien tu-
loutukseen sisältyvistä arvioista. 

Tuottojen ja menojen kirjaamisen perustuessa osatuloutuk-
seen, sopimuksen lopputulosta arvioidaan säännöllisesti ja 
luotettavasti. Sopimuksen kokonaistuloksen laskenta sisältää 
arvioita sekä sopimuksen loppuunsaattamiseksi tarvittavien 
kokonaiskustannusten että laskutettavan työn kehittymisestä. 
Mikäli arviot sopimuksen lopputulemasta muuttuvat, tulou-
tettua myyntiä ja voittoa oikaistaan sillä raportointikaudella, 
jolloin muutos on ensi kertaa tiedossa ja arvioitavissa. Jos on 
todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saattamiseen tarvitta-
vat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistu-
lot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Myyntituotot liiketoimintayksiköittäin

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät
Sopimuksiin perustuvilla omaisuuserillä tarkoitetaan oikeutta 
vastikkeeseen asiakkaalle luovutetuista tavaroista tai palveluis-
ta. Koska laskutuksen aikataulu voi poiketa tuoton kirjaamisen 
aikataulusta, yhtiö kirjaa sopimukseen perustuvan omaisuuse-
rän, kun tuotto kirjataan ennen asiakkaan laskutusta.

2.2. Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät tuotot, jotka eivät synny 
suoraan yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Näitä tuottoja 
ovat esimerkiksi käyttöomaisuuden myyntivoitot. 

Liikevaihto liiketoiminnoittain

1000 EUR 2022 2021

Kunnossapitoliiketoiminta 64 703 48 987

Projektiliiketoiminta 22 637 12 224

Yhteensä 87 340 61 211

Liikevaihto maakohtaisesti

1000 EUR 2022 2021

Kotimaa 85 553 59 502

Muu Eurooppa 1 213 897

Muut 575 812

Yhteensä 87 340 61 211

1000 EUR 2022 2021

Sopimuksiin perustuvat varat

Osatuloutussaamiset 1 580 1 924

Keskeneräiset työt 957 741

Sopimuksiin perustuvat velat

Saadut ennakot 832 1 435

Pitkäaikaisten sopimusten jaksotukset 1 015 3 428

1000 EUR 2022 2021

Muut tuotot 110 32

Yhteensä 110 32
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2.3. Materiaalit ja palvelut
Materiaalit ja palvelut sisältää tilikauden aikana myytyjen suo-
ritteiden hankintamenon sekä palvelut, jotka suoraan liittyvät 
myytyihin tuotteisiin

2.4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Laatimisperiaatteet

Palkat ja palkkiot koostuvat pääosin työntekijöille maksetuista 
kiinteistä kuukausipalkoista ja tuntipalkoista. Henkilösivuku-
lut koostuvat eläkekuluista ja muista sosiaalikuluista. Työsuh-
de-etuudet kirjataan tilinpäätöspäivään mennessä suoritetun 
työn osalta muihin velkoihin ja arvostetaan määrään, joka 
odotetaan maksettavan, kun velat suoritetaan.

Viafin Servicellä on eläkejärjestelyitä paikallisen lainsäädän-
nön mukaisesti. Nykyiset eläkejärjestelyt ovat maksuperus-
teisia eläkejärjestelyjä ja niistä suoritettavat maksut kirjataan 
kuluiksi sen kauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat.

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

Henkilöstökulut

Hallituksen palkat ja palkkiot

Johdon palkat ja palkkiot

2.5 Osakeperusteiset maksut

Laatimisperiaatteet

IFRS 2 -standardin mukaisesti osakeperusteiset maksut käsi-
tellään omana pääomana tai käteisvaroina maksettavina liike-
toimina. Viafin Servicellä on kolme erillistä osakeperusteista 
maksuohjelmaa, joissa työntekijälle annetaan palkkiona joko 
osakkeita (Osakepalkkiojärjestelmä 1 & 2) tai lisäosakkeita 
(LTI-Palkkiojärjestelmä). 

Osakeperusteinen osakepalkkio-ohjelma sisältää enimmäis-
rajan yksittäisen osallistujan osakemäärälle. Ohjelman osal-
listujalla on mahdollisuus saada osakepalkkio ainoastaan, jos 
hänen työsuhteensa jatkuu palkkion suorittamisajankohtaan 
saakka. 

Osallistuminen ”LTI-Palkkiojärjestelmään” edellyttää, että 
avainhenkilö hankkii hallituksen päättämän määrän yhtiön 
osakkeita hallituksen päättämällä tavalla, joita vastaan henki-
lölle annetaan neljän vuoden periodin jälkeen ennalta mää-
ritetty määrä lisäosakkeita. Osallistuminen ”Osakepalkkiojär-
jestelmään 1” tai ”Osakepalkkiojärjestelmään 2” ei edellytä 
henkilöä hankkimaan osakkeita, vaan hän saa kolmen vuo-
den periodin jälkeen ennalta määritetyn määrän osakkeita. 
Molemmissa maksuohjelmissa palkkion saaminen on sidottu 
osallistujan työ- tai toimisuhteen jatkumiseen palkkion mak-
suhetkellä.

Omana pääomana ja käteisvaroina maksettavat osakeperus-
teiset palkkiot arvostetaan niiden myöntämispäivän mukai-
seen Viafin Servicen osakkeen markkinahintaan ja kirjataan 
tasaisesti oikeuden syntymisajanjakson aikana henkilöstöku-
luihin ja vastaavasti omaan pääomaan. 

Osakepalkkioiden arvo myöntämishetkellä, eli osakkeen käypä 
arvo, on määritelty seuraavasti: osakkeen myöntämishetken 
arvo on myöntämispäivän osakekurssi vähennettynä arvioi-
duilla ansaintajakson aikana maksettavilla osingoilla.

1000 EUR 2022 2021

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 17 021 11 481

Varastojen lisäys (-) / vähennys (+) 384 503

Ulkopuoliset palvelut 23 889 10 475

Yhteensä 41 294 22 460

2022 2021

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 
tilikauden aikana 476 405

1000 EUR 2022 2021

Palkat ja palkkiot 25 170 20 590

Henkilösivukulut 1 743 1 704

Eläkekulut 4 384 3 549

Osakeperusteiset maksut 190 157

Yhteensä 31 487 26 001

1000 EUR 2022 2021

Heikki Pesu (hallituksen puheenjohtaja 
28.11.2022 saakka, hallituksen jäsen 
29.11.2022 alkaen) 29 30

Marko Sipola (hallituksen varapuheen-
johtaja 28.11.2022 saakka, hallituksen 
puheenjohtaja 29.11.2022 alkaen) 19 18

Ilkka Tykkyläinen (21.4.2020 alkaen) 18 18

Terhi Kauppi (21.4.2020 alkaen) 18 18

Tapani Potka (20.4.2021 saakka) 0 5

Yhteensä 84 89

Konsernin toimitusjohtaja

1000 EUR 2022 2021

Mika Riekkola (28.11.2022 saakka)

Palkat ja palkkiot 196 246

Osakeperusteiset maksut 54 54

Yhteensä 250 300

Konsernin muu johtoryhmä

1000 EUR 2022 2021

Palkat ja palkkiot 489 396

Osakeperusteiset maksut 82 68

Yhteensä 571 464
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2.6. Poistot ja arvonalentumiset

2.7. Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut sisältävät kulut, jotka eivät synny 
suoraan yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta.

Tilintarkastuspalkkiot

2.8. Rahoitustuotot ja -kulut

2.9. Tuloverot
Laatimisperiaatteet

Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan 
tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Tili-
kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan vero-
tettavasta tulosta tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjen 
verokantojen perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edel-
lisiin tilikausiin liittyvillä veroilla.

Laskennallinen vero lasketaan väliaikaisista eroista varojen ja 
velkojen kirjanpitoarvojen ja verotettavan arvon välillä sekä 
vahvistetuista tappioista siltä osin kuin on todennäköistä, että 
niitä voidaan hyödyntää tulevia verotettavia tuloja vastaan. 
Laskennallinen vero määritetään käyttäen verokantoja (ja la-
keja), jotka on vahvistettu tai käytännössä hyväksytty tilikau-
den loppuun mennessä ja joita oletetaan sovellettavan, kun 
siihen liittyvä laskennallinen verosaaminen toteutuu tai las-
kennallinen verovelka on suoritettu.

2.10. Osakekohtainen tulos
Laatimisperiaatteet

Laimentamaton osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tili-
kauden aikana ulkona olleiden osakkeiden painotetulla kes-
kimäärällä. Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos lasketaan muuten samalla tavalla, mutta painotetussa 
keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien poten-
tiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva lai-
mentava vaikutus.

Osakeperusteiset maksut/kulut

1000 EUR 2022 2021

Ohjelma

LTI-Palkkiojärjestelmä (rullaava 4 vuotta) 155 137

Osakepalkkiojärjestelmä 1 (rullaava 3 
vuotta) 17 17

Osakepalkkiojärjestelmä 2 (rullaava 3 
vuotta) 19 3

Yhteensä 190 157

1000 EUR 2022 2021

Tilikauden poistot aineettomista hyödyk-
keistä 64 59

Tilikauden poistot aineellisista hyödykkeis-
tä 1 051 898

Yhteensä 1 115 958

1000 EUR 2022 2021

Vuokrakulut 986 743

Matkakulut 4 580 3 047

ICT-kulut 173 234

Muut muuttuvat kulut 2 431 3 274

Muut kiinteät kulut 1 382 577

Yhteensä 9 552 7 874

1000 EUR 2022 2021

Tilintarkastuspalvelut 41 46

Muut palvelut 17 46

Yhteensä 58 92

Rahoitustuotot

1000 EUR 2022 2021

Viivästyskorot 4 4

Muut rahoitustuotot 53 0

Yhteensä 57 4

Rahoituskulut

1000 EUR 2022 2021

Viivästyskorot 8 5

Muut rahoituskulut 110 62

Yhteensä 117 67

Tuloverot tuloslaskelmassa

1000 EUR 2022 2021

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verot -1 186 -937

Laskennallisten verosaamisten muutos 258 108

Laskennallisten verovelkojen muutos 4  2 

Yhteensä -924 -827

Verokannan täsmäytys

1000 EUR 2022 2021

Tulos ennen veroja 4 458 4 224

Vero laskettuna emoyhtiön verokannalla 
20% -892 -845

Aikaisempien tilikausien vero 0 0

Vähennyskelvottomat menot -31 -9

Verovapaat tuotot 0 27

Yhteensä 3 535 3 397
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3. Liiketoiminnan varat ja velat
3.1 Vaihto-omaisuus

Laatimisperiaatteet

Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömän hankintamenon tai 
sitä alhaisemman nettoarvon mukaisesti. Aineiden ja tarvik-
keiden hankintameno määritetään painotettuna keskihintana. 
Keskeneräisten töiden hankintameno muodostuu raaka-ainei-
den hankinnasta, välittömistä työsuorituksista johtuvista me-
noista sekä muista välittömistä menoista.

3.2. Myyntisaamiset ja muut saamiset

Laatimisperiaatteet
Myyntisaamiset ovat saamisia, jotka johtuvat asiakkaille ta-
vanomaisessa liiketoiminnassa myydyistä tuotteista tai tuo-
tetuista palveluista. Myyntisaamiset ja muut saamiset ovat 
lyhytaikaisia, mikäli niiden oletettu suoritus tapahtuu enin-
tään 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen, muuten ne ovat 

pitkäaikaisia. Konsernissa kirjataan arvonalentuminen myynti-
saamisista, joista ei todennäköisesti tulla saamaan suoritusta. 
Kirjattuihin arvonalentumistappioihin sisältyy arviointia ja har-
kintaa. 

Arvio perustuu aikaisemmin toteutuneisiin luottotappioihin, 
luotonvalvonnan kokemukseen, asiakaskohtaisiin selvityksiin 
sekä taloudellisiin olosuhteisiin arviointihetkellä. Lisäksi sovel-
letaan IFRS 9 mukaista odotettavissa olevien luottotappioiden 
mallia. Konserni soveltaa yksinkertaistettua mallia, sillä myyn-
tisaamiset eivät sisällä merkittävää rahoituskomponenttia. 
Odotettuihin luottotappioihin perustuva malli on ennakoiva 
ja odotettu tappio-osuus perustuu historiallisten tappioiden 
määriin ottaen huomioon ennakoivaa informaatiota. 

Koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat luottotappiot 
lasketaan kertomalla maksattomien myyntisaamisten brutto-
määräinen kirjanpitoarvo odotetulla tappio-osuudella. Muu-
tokset epävarmojen saatavien luottotappiossa kirjataan tu-
loslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin

Jos arvonalentumistappion määrä vähentyy myöhemmällä 
kaudella ja vähennys pystytään objektiivisesti yhdistämään 
arvonalentumisen kirjaamisen jälkeen toteutuneeseen tapah-
tumaan, konsernituloslaskelmaan merkitään aiemmin kirjatun 
arvonalentumistappion peruutus.

Osatuloutuksista johtuen osa luotettavasti arvioiduista luotto-
tappioksi katsottavista eristä sisältyy projektien kuluennustee-
seen ja tulee huomioiduksi heikentyneenä kate-ennusteena. 
Tappiollisten projektien myyntisaatavien arvonalennukset si-
sältyvät tappiovaraukseen. Historiallisesti yhtiöllä ei ole ollut 
merkittäviä luottotappioita. Konsernin johdon arvioon sekä 
historiallisiin toteumiin perustuen myyntisaamisista ei ole kir-
jattu arvonalentumisia. 

3.3. Vuokrasopimusvelat
Laatimisperiaatteet

Leasing- ja vuokrasopimukset kirjataan IFRS 16 standardin mu-
kaisesti. Tämä standardi edellyttää, että leasing- ja vuokrakoh-
teet esitetään konsernitaseessa varoina ja niihin kohdistuva 
rahoitusvelka leasingvelkana. Leasing- tai vuokrasopimuksen 
on täytettävä tietyt perusehdot, jotta se voidaan kirjata IFRS 
16:n mukaisesti. 

Kokonaisvuokra-ajan on oltava pidempi kuin 12 kuukautta 
ja lisäksi tulee sen hankintamenon olla suurempi kuin 5 000 
euroa. Toimitilan käyttö- tai vuokraoikeussopimusten ainoa 
ehto sen sijaan on, että vähimmäisvuokra-aika, eli ajanjakso 
sopimuksen voimaantulosta sen ensimmäiseen mahdolliseen 
päättymispäivään saakka, on pidempi kuin 12 kuukautta. Kun 
edellä esitetyt ehdot täyttyvät, kirjataan tulevien vuokramak-
sujen diskontattu nettonykyarvo taseen pitkäaikaisten varojen 
aineettomiin hyödykkeisiin ja vastaava rahoitusvelka leasing-
velaksi taseen vieraaseen pääomaan. Leasing- ja vuokraerien 
maksut puolestaan kirjataan korkokuluiksi ja vuokravelan ly-
hennykseksi, kun taas leasatun tai vuokratun hyödykkeen han-
kintameno poistetaan vuokra-ajan kuluessa sen vuokra-ajan 
päättymishetkelle määriteltyyn jäännösarvoon.

Yhtiön johto määrittää vuokrasopimuksen nettonykyarvon 
laskemiseen käytettävän korkokannan niin, että se vastaa lea-
sing- tai vuokrasopimuksen alkamishetkellä vallinnutta arvioi-
tua markkinakorkotasoa.

Vaihto-omaisuus eriteltynä luokittain

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Keskeneräinen tuotanto 957 741

Tavarat ja tuotteet 558 641

Yhteensä 1 515 1 383

Tuloksen jakautuminen

1000 EUR 2022 2021

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden 
tulos 3 366 2 782

Määräysvallattomille omistajille kuuluva 
tilikauden tulos 169 615

Osakkeiden lukumäärän painotettu kes-
kiarvo tilikauden aikana 3 535 3 397

Laimentamaton osakekohtainen tulos, 
euroa 0,95 0,80

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,95 0,80

Myyntisaamiset ja muut saamiset

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Myyntisaamiset 14 269 10 247

Siirtosaamiset 247 114

Osatuloutusaamiset 1 580 1 924

Muut saamiset 69 134

Yhteensä 16 116 12 419

Myyntisaamiset maturiteettiluokittain

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Erääntymättömät 13 343 9 948

Erääntyneet ikäluokittain

< 30 päivää 926 236

31-60 päivää 0 0

61-90 päivää 0 63

>90 päivää 0 0

Yhteensä 14 269 10 247
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Jos edellä mainitut edellytykset eivät täyty kirjataan leasing- ja 
vuokramaksut kausikohtaisina kuluina tuloslaskelman liiketoi-
minnan kuluihin.

Viafin Servicellä on vuokrasopimusveloiksi luokiteltavia vuok-
rasopimuksia kalustosta sekä toimitiloista. Yhtiö kirjaa muista 
kuin lyhytaikaisista vuokrasopimuksista tai arvoltaan vähäisiä 
kohdeomaisuuseriä koskevista sopimuksista IFRS 16 -standar-
din mukaisesti käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokrasopimus-
velan. Vuokrasopimusvelat on jaettu lyhytaikaisiin velkoihin 
(0-12 kuukautta) ja pitkäaikaisiin velkoihin (>12 kuukautta).

3.4. Ostovelat ja muut velat
Laatimisperiaatteet

Ostovelat ovat maksuvelvoitteita, jotka ovat syntyneet tava-
rantoimittajilta tai palveluntuottajilta tavanomaisessa liiketoi-
minnassa hankituista tavaroista tai palveluista.

Ostovelat kirjataan laskutetun määrän mukaisesti. Tämän kat-
sotaan vastaavan käypää arvoa niiden lyhyen maturiteetin joh-
dosta. Ostovelat ja muut velat esitetään lyhytaikaisina velkoi-
na, ellei maksua voi suorittaa myöhemmin kuin 12 kuukauden 
kuluttua raportointikauden päättymisestä.

Osatuloutettavat kunnossapitopalvelut ja projektit kirjataan 
kuluksi valmiusasteen perusteella, joka määritellään laskenta-
hetkellä tehtyjen yksiköiden suhteessa hankkeen arvioidusta 
kokonaisyksikkömäärästä. Toimittajien lähettämät kululaskut, 
joiden määrä ylittää valmistusasteen mukaisen tuloutettujen 
kulun määrän, jaksotetaan osatuloutusten siirtovelkoihin.

Varaukset

Varauksia kirjataan, kun konsernille on aikaisempien tapahtu-
mien seurauksena syntynyt lakiperusteinen tai tosiasiallinen 
velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen 
edellyttää taloudellisten resurssien siirtymistä pois konsernis-
ta ja velvoitteen suuruus on luotettavasti arvioitavissa. Osatu-
loutuksista johtuen osa luotettavasti arvioiduista varaukseksi 
katsottavista eristä sisältyy projektien kuluennusteeseen ja 
tulee huomioiduksi heikentyneenä kate-ennusteena. Yhtiössä 
ei ole kirjattu erillisiä varauksia.

3.5. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laatimisperiaatteet

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista eroista kir-
janpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä käyttämällä tilin-
päätöshetkellä hyväksyttyjä verokantoja. Laskennallinen vero-
saaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, 
että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan se 
voidaan hyödyntää. Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät 
osakeperusteisista maksuista ja vahvistetuista tappioista. Tili-
kauden muutokset on kirjattu tuloslaskelmaan laskennallisten 
verojen muutoksena. 

3.6. Muut pitkäaikaiset varat
Laatimisperiaatteet

Muut pitkäaikaiset varat muodostuvat emoyhtiön omistukses-
sa olevista Management-yhtiöiden osakkeista (VPP Manage-
ment Oy, VGT Management Oy).

3.7 Saadut ennakot
Osatuloutettavat kunnossapitopalvelut ja projektit kirjataan 
tuotoiksi valmiusasteen perusteella, joka määritellään las-
kentahetkellä tehtyjen yksiköiden suhteessa hankkeen arvioi-
dusta kokonaisyksikkömäärästä. Laskutus, jonka määrä ylittää 
valmistusasteen mukaisen tuloutuksen määrän, jaksotetaan 
saatuihin ennakoihin.

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 245 434

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 271 282

Yhteensä 517 716

Laskennallisten verosaamisten 
erittely

1000 EUR 31.12.2022 Muutos 1.1.2021

Vuokrasopimukset 6 0 6

Osakeperusteiset maksut 91 38 53

Vahvistetut tappiot 296 220 76

Yhteensä 394 258 136

Laskennallisten verovelkojen 
erittely

1000 EUR 31.12.2022 Muutos 1.1.2021

Poistoeron oikaisu 3 -4 7

Yhteensä 3 -4 7

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Muut pitkäaikaiset varat 105 42

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Saadut ennakot 832 1 435

Ostovelat ja muut velat

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Ostovelat 5 344 3 961

Henkilösidonnaiset muut velat 6 905 3 922

Arvonlisäverovelka 2 790 2 782

Pitkäaikaisten sopimusten jaksotukset 1 015 3 428

Muut velat 572  148 

Siirtovelat 2 957  2 310 

Yhteensä 19 584 16 551
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4. Yritysjärjestelyt ja investoinnit
Yrityshankinnat
Katsauskauden aikana ei tehty yritysostoja.

1000 EUR 2022 2021

Hankintameno 1.1. 8 145 7 866

Liikearvo yrityshankinnoista 0 279

Muut muutokset -2 0

Hankintamenot 31.12. 8 142 8 145

Hankittujen toimintojen varat ja velat 

1000 EUR 2022 2021

Varat

Aineelliset hyödykkeet 0 25

Vaihto-omaisuus 0 181

Myynti- ja muut saamiset 0 191

Rahavarat 0 419

Varat yhteensä 0 861

Velat

Ostovelat 0 41

Muut velat 0 305

Velat yhteensä 0 345

Nettovarat 0 470

Määräysvallattomien omistajien osuudet 0 -46

Rahana tilikauden aikana maksettu kaup-
pahinta 0 703

Liikearvo 0 279

4.1. Liikearvo
Laatimisperiaatteet

Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetel-
män mukaan. Liikearvo vastaa määrää, jolla yhtiön maksama 
vastike liiketoiminnasta ylittää hankittujen varojen ja velkojen 
käyvän arvon. Liikearvo esitetään taseessa hankintamenoon 

vähennettynä mahdollisilla kertyneillä arvonalentumistap-
pioilla. Liikearvo kohdistetaan hankinta-ajankohtana kokonai-
suudessaan ainoalle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, jonka kat-
sotaan hyötyvän hankinnasta.

Liikearvon testaus
Laatimisperiaatteet

Liikearvo testataan arvonalentumisen varalta vuosittain. Lii-
kearvo kohdistetaan konsernin rahavirtaa tuottaviin yksiköihin. 
Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamää-
rän arvo perustuu laskelmiin sen käyttöarvosta. Rahavirtape-
rusteinen käyttöarvo määritellään laskemalla ennustettujen 
rahavirtojen diskontattu nykyarvo. Ennustetuissa rahavirroissa 
käytetyt liiketoiminnan kasvuoletukset liikevaihdon ja EBIT-
DA:n kehityksestä perustuvat johdon arvioihin viiden vuoden 
ajanjaksolle. Viiden vuoden ajanjakson jälkeiset rahavirrat en-
nustetaan käyttäen edellisien vuosien arvoja suhteutettuna 
arvioituun kasvuvauhtiin. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat 
on arvioitu käyttäen 1 prosentin pitkän aikavälin kasvuvauhtia. 
Laskelmat perustuvat sisäisiin tavoitteisiin, joiden arvioinnissa 
on huomioitu myös aiempi toteutunut kehitys. Laskelmien dis-
konttokorko perustuu pääoman keskimääräiseen kustannuk-
seen (WACC). Laskelmissa käytetty WACC on 10,52 prosenttia. 
Korko kuvastaa senhetkisiä arvioita rahan aika-arvosta, sekä 
yleisesti Viafin Servicen ja toimialaan relevantteja markki-
noiden riskilisiä, jotka puolestaan kuvastavat riskejä ja epä-
varmuustekijöitä, joita ei ole otettu huomioon oikaisemalla 
vastaisia rahavirtoja koskevia arvioita. Mahdollinen liikearvon 
arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. 
Aiemmin kirjattua liikearvon arvonalentumistappiota ei palau-
teta.

Vuoden 2022 arvonalentumistestit kohdistettiin ajallisesti ti-
linpäätöshetkeen 31.12.2022. Testeissä yhtiön suoraan tai 
välillisesti omistetut tytäryhtiöt katsottiin erillisiksi rahavirtaa 
tuottaviksi yksiköiksi. Testi tehtiin niille, joille on kohdistettu 
liikearvoa, eli yhteensä neljälle rahavirtaa tuottavalle yksikölle. 
Lisäksi liikearvon arvonalentumistesti tehtiin koko Viafin Ser-
vice-konsernille. 

Liikearvon ja liiketoimintahankinnoissa tunnistettujen hyö-

dykkeiden arvonalentumistestauksessa käytettävien laskel-
mien laatiminen edellyttää tulevaisuutta koskevien arvioiden 
tekemistä. Johdon arvion kriittiset epävarmuustekijät liittyvät 
ennustettuja rahavirtoja koskevien laskelmien osatekijöihin, 
joihin kuuluvat diskonttokorko, ennustejakson jälkeinen kasvu-
vauhti sekä liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys mukaan lukien 
markkinoiden ja toimialan yleinen kehitys. Arvonalentumis-
testausten perusteella ei ole tunnistettu tarvetta kirjata arvon-
alentumistappioita. Tehtyjen testauksien perusteella omaisuu-
serien käyttöarvot ylittivät niiden kirjanpitoarvot merkittävästi 
(yli 50 %).

Johdon arvion mukaan mikään jokseenkin mahdollinen muu-
tos diskonttokorossa tai tuottotasossa ei aiheuttaisi sitä, että 
testattavien liikearvojen kirjanpitoarvot ylittäisivät kerrytettä-
vissä olevat rahamäärät missään testatuista rahavirtaa tuotta-
vista yksiköistä.

Muut aineettomat hyödykkeet
Laatimisperiaatteet

Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat kehittämismenoista 
ja peruskorjauksista konsernin yhtiöissä. Aineettomien omai-
suuserien poistoperiaatteena käytetään tasapoistoa ja poisto-
aikana 5-10 vuotta.
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4.2. Aineettomat hyödykkeet

1000 EUR Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä Liikearvo Aineettomat hyödykkeet yhdeensä

Hankintameno

1.1.2021 1169 7866 9036

Lisäykset 53 0 53

Liiketoimintojen yhdistäminen 0 278 278

31.12.2021 1223 8145 9368

Lisäykset 31 0 31

Muut muutokset 0 -2 -2

Liiketoimintojen yhdistäminen 0 0 0

31.21.2022 1254 8142 9396

Poistot ja arvonalentumiset

1.1.2021 -1067 0 -1067

Poistot -59 0 -59

31.12.2021 -1126 0 -1126

Poistot -64 0 -64

31.12.2022 -1190 0 -1190

Tasearvo

31.12.2022 64 8142 8206

31.12.2021 97 8145 8242

1.1.2021 102 7866 7968
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4.3. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Laatimisperiaatteet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu tasee-
seen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukai-
silla poistoilla. Käyttöomaisuushyödykkeiden suunnitelman 
mukaiset poistot perustuvat alkuperäiseen hankintamenoon 
ja arvioituun taloudelliseen käyttöikään, joka on tuotannon 
peruskoneilla 5-8 vuotta, muilla koneilla ja kuljetuskalustolla 
3-5 vuotta, konttorikoneilla ja laitteilla 3-5 vuotta sekä atk-oh-
jelmilla 3 vuotta. 

Käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat enimmäkseen toimiti-
lojen vuokrasopimuksista. Vuokrasopimusvelat sisältyvät ta-
seen pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin vuokrasopimusvelkoihin. 
Vuokrasopimusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty ra-
hoitusvelkojen erääntyminen -liitetiedossa.

1000 EUR
Käyttöoikeuso-

maisuuserät Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno

1.1.2021 1 322 2 426 3 748 

Lisäykset 0 564 564 

Liiketoimintojen yhdistäminen 0 25 25 

Vähennykset 0 -28 -28 

31.12.2021 1 322 2 987 4 309 

Lisäykset 94 1 386 1 480 

Vähennykset 0 0 0 

31.12.2022 1 416 4 374 5 789 

Poistot ja arvonalentumiset

1.1.2021 -320 -1 006 -1 326 

Tilikauden poistot -319 -579 -898 

31.12.2021 -638 -1 586 -2 224 

Tilikauden poistot -286 -765 -1 051 

31.12.2022 -924 -2 351 -3 275 

Tasearvo

31.12.2022 492 2 023 2 514 

31.12.2021 685 1 403 2 088 

1.1.2021 1 004 1 421 2 425 

Käyttöomaisuushyödykkeet
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5. Konsernin pääomarakenne
Pääomanhallinta ja nettovelka
Konsernin pääoman hallinnan tavoitteena on ylläpitää opti-
maalista pääomarakennetta sekä minimoida pääoman kustan-
nukset konsernin rahoituspolitiikassa määriteltyjen periaattei-
den ja limiittien puitteissa. Pääomarakenteeseen vaikutetaan 
ensisijaisesti ohjaamalla investointeja ja liiketoimintaan sitou-
tuvan käyttöpääoman määrää.

Viafin Servicen tavoitteena on jakaa vähintään 30-50 prosent-
tia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla.

Oma pääoma
Viafin Servicen johto seuraa ja valvoo yhtiön toimintaan sijoi-
tettua pääomaa jatkuvasti kuukausittain tilikauden aikana. Tä-
män toteuttamiseen liittyviä menettelyjä ovat kuukausittaisen 
operatiivisen raportoinnin lisäksi johdon säännöllisesti vuoden 
aikana konserniyhtiöiden kanssa käymät liiketoimintakatsauk-
set. Mahdollisten uusien liiketoimintojen yhdistämisten osalta 
valvonta alkaa jo yritysostoneuvottelujen ja due diligence -pro-
sessin alussa. Ylläpitääkseen ja kehittääkseen pääomaraken-
nettaan yhtiö voi muuttaa osingonjakokäytäntöä, ostaa omia 
osakkeita tai laskea liikkeeseen uusia osakkeita. Yhtiö seuraa 
pääomaa oman pääoman ja nettovelkaantumisasteen avulla.

5.1. Osakepääoma
Emoyhtiö Viafin Service Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröity 
osakepääoma oli 0,1 miljoonaa euroa 2022 lopussa (0,1 mil-
joonaa euroa 2021). Tilikauden lopussa osakkeita oli  3 628 
795 kpl (3 628 795 kpl 2021). Viafin Service Oyj:n osakepää-
oma koostuu yhdestä osakesarjasta. Jokainen osake oikeuttaa 
yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Nettovelkojen muutoslaskelma

Rahoitusvelat 

1000 EUR

Yli vuoden päästä maksetta-
vat vuokrasopimusvelat

Vuoden sisällä mak-
settavat vuokrasopi-
musvelat

Rahavarat Nettovelka

Nettovelka 1.1.2022 434 282 17 292 16 576

Rahavirrat vuokrasopimuksista -309

Rahavarojen muutos -1 505

Muut muutokset -189 299

Nettovelka 31.12.2022 245 271 15 787 15 270

1000 EUR

Yli vuoden päästä maksetta-
vat vuokrasopimusvelat

Vuoden sisällä mak-
settavat vuokrasopi-
musvelat

Rahavarat Nettovelka

Nettovelka 1.1.2021 717 317 16 778 15 744 

Rahavirrat vuokrasopimuksista -319 

Rahavarojen muutos 514 

Muut muutokset -283 284 

Nettovelka 31.12.2021 434 282 17 292 16 576 
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5.2. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se 
osakkeiden merkintähinnasta, jota perustamissopimuksen tai 
osakeantipäätöksen mukaan ei merkitä osakepääomaan ja 
jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, 
sekä sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä 
muuhun rahastoon.

5.3 Omien osakkeiden hankinta
Yhtiökokous päätti 26.4.2022 valtuuttaa hallituksen päättä-
mään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai 
useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraa-
vasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enin-
tään 360 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta 
ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhtei-
söllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteen-
laskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännellyllä markkinalla niillä 
markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö saa käy-
dä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan 
suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien 
osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike pe-
rustuu yhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahin-
taan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on 
osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu mark-
kinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa 
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen 
voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muun 
muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutetta-
vaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi 
yhtiön kannustinjärjestelmissä, yhtiön avainhenkilöstön sito-
uttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mah-
dollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai 

muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista 
muista hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraa-
vaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.4.2023 saakka. Yhtiöllä on hallussaan 81 369 (145 
280) omaa osaketta.

Osakkeiden lukumäärä 2022 2021

Osakkeiden lukumäärä yhteensä tilikaud-
en alussa 3 628 795 3 628 795

Emoyhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
tilikauden alussa 145 280 42 100

Emoyhtiön hallussa olevat omat osakkeet 
tilikauden lopussa 81 369 145 280

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 
tilikauden lopussa 3 547 426 3 483 515

Osingot
Yhtiön hallitus esittää 25.4.2023 pidettävälle yhtiökokouksel-
le, että tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. 
Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä 
(3 547 426 kappaletta) on 1 596 341,70 euroa ollen noin 45 
prosenttia konsernin tilikauden tuloksesta.

Rahoitusriskien hallinta
Konsernin toiminta altistaa sen erilaisille rahoitusriskeille: 
luottoriskille, valuuttariskille sekä likviditeettiriskille. Konser-
nin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan likviditeetin 
ja minimoimaan mahdolliset markkinavaihtelujen ja ennakoi-
mattomuuden vaikutukset konsernin tulokseen, taseeseen ja 
rahavirtoihin. Hallitus on vastuussa yleisistä riskienhallinnan 
periaatteista. Rahoitusriskien hallinnan käytännön toteutuk-
sesta vastaa konsernin johtoryhmä. Tämä käsittää riskien tun-
nistamisen ja arvioinnin sekä riskien suojaamiseksi tarvittavat 
välineet.

Luottoriski

Viafin Servicen luottoriski muodostuu operatiivisen liiketoi-
minnan riskeihin liittyvästä luottoriskistä. Luottoriski liittyy 
asiakkaisiin, joilta konsernilla on avoimia saatavia tai joiden 
kanssa on solmittu pitkäaikaissopimuksia. Luottoriski voi to-

teutua siinä tapauksessa, että asiakas ei pysty suoriutumaan 
sopimusvelvoitteistaan.  Operatiivisen luottoriskin hallintaan 
käytetään esimerkiksi ennakkomaksuja ja etupainotteisia 
maksuohjelmia, luottovakuuksia ja asiakkaiden taustatieto-
jen perusteellista arviointia. Historiallisesti yhtiöllä ei ole ollut 
merkittäviä luottotappioita. Konsernin johdon arvioon sekä 
historiallisiin toteumiin perustuen myyntisaamisista ole kirjat-
tu arvonalentumisia.

Valuuttariski

Viafin Servicen altistuu valuuttakurssiriskeille tavaraostojen 
kautta (ostot erittäin satunnaisia muualta kuin EURO:sta) Via-
fin Servicellä ei ole valuuttamääräisiä lainoja. Viafin Service 
ei suojaudu aktiivisesti valuuttariskeiltä, koska liiketoiminnan 
tuotot ja kulut ovat pääsääntöisesti samassa valuutassa, jol-
loin toteutuu luonnollinen suojaus. Transaktioriski ei ole olen-
nainen.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski liittyy siihen, että Viafin Servicellä ei olisi käy-
tössään riittävästi likvidejä varoja suoriutuakseen velvoitteis-
taan. Riittävän likviditeetin ylläpitämiseksi Viafin Service tekee 
lyhyen- ja pitkän aikavälin kassaennustetta ja järjestää tarvit-
taessa lisärahoitusta. Viafin Service pyrkii jatkuvasti ennakoi-
maan ja seuraamaan liiketoiminnan rahoituksen tarvetta, jotta 
Viafin Servicellä olisi riittävästi likvidejä varoja toimintansa ra-
hoittamiseksi sekä velvoitteistaan suoriutumiseksi.

1000 EUR 2022 2021

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 591  17 591 

Yhteensä 17 591  17 591 
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5.4. Rahoitusvarat ja -velat
Laatimisperiaatteet

Rahoitusvarat

Konsernin rahoitusvarat koostuvat myyntisaamisista, muista 
rahoitussaamisista sekä rahavaroista. Konserni soveltaa IFRS 
9 -standardin mukaista koko saamisen elinajan huomioivaa 
yksinkertaistettua lähestymistapaa odotettavissa olevien luot-
totappioiden määrittämiseen kaikille myyntisaamisille ja sopi-
mukseen perustuville saamisille. Konsernin johto arvioi, että 
myyntisaamisten luottotappioriskiä ei katsota olennaiseksi.

IFRS 9 arvonalentumisvaatimusta sovelletaan myös käteis-
varoihin, mutta arvonalentumistappio on merkityksetön. 
Myyntisaaminen kirjataan alas, jos konsernilla ei ole kohtuul-
lista odotusta sen takaisinmaksusta. Indikaattoreita, joiden 
mukaan takaisinperinnässä ei ole kohtuullista odotusta, ovat 
muun muassa se, ettei velallinen ole sitoutunut takaisinmak-
susuunnitelmaan. Myyntisaamisten arvonalentumistappiot 
on esitetty nettona liikevoitossa. Aikaisemmin kirjatuista luot-
totappioista myöhemmin saadut suoritukset kirjataan samaan 
tuloslaskelman erään.

Rahavarat sisältävät käteisen rahan sekä pankkitalletukset. Ra-
hoitusvaroja pidetään sopimukseen perustuvien rahavirtojen 
keräämiseksi ja niiden rahavirrat koostuvat yksinomaan pää-
omasta ja pääomalle maksettavasta korosta. Rahoitusvarat 
arvostetaan alun perin käypään arvoon ja myöhemmin jakso-
tettuun hankintamenoon. Luottotappiot esitetään tuloslaskel-
man liiketoiminnan muissa kuluissa. Rahoitusvarat kirjataan 
pois taseesta, kun oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän 
rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai rahoitusvaroihin 
kuuluva erä on siirtynyt pois konsernista, ja kun omistamiseen 
liittyvät riskit ovat siirtyneet pois konsernista.

Rahavarat

Rahoitusvelat

Rahoitusvelat sisältävät vuokrasopimusvelat ja ostovelat. Ra-
hoitusvelat kirjataan alun perin käypään arvoon syntyneillä 
transaktiomenoilla vähennettynä. Alkuperäisen kirjaamisen 
jälkeen rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintame-
noon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoitusvelka 
luokitellaan lyhytaikaiseksi, kun se tullaan suorittamaan 12 
kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä tai jos konsernilla ei 
ole ehdotonta oikeutta lykätä velan maksua yli 12 kuukauden 
päähän tilinpäätöspäivästä. Rahoitusvelka kirjataan pois ta-
seesta, kun se on suoritettu, peruutettu tai sen voimassaolo 
päättyy.

Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Myyntisaamiset ja muut saamiset kirjataan alun perin käypään 
arvoon ja arvostetaan myöhemmin liiketoimintamallin mukai-
sesti jaksotettuun hankintamenoon. Konsernin politiikkana on 
kirjata varaus niistä myyntisaamisista, joihin on todettu liitty-
vän luottotappioriskiä. Viafin Servicen suurimpiin vastapuolen 
saataviin ei ole todettu liittyvän merkittävää luottotappioris-
kiä, erityisesti vastapuolen luottokelpoisuuteen, historialli-
seen maksukäyttäytymiseen sekä saatavien lyhyeen maksuai-
kaan perustuen. Tämän johdosta kirjanpitoarvon katsotaan 
vastaavan niiden käypää arvoa.

Ostovelat ja muut velat

Ostovelat kirjataan laskutetun määrän mukaisesti. Tämän kat-
sotaan vastaavan käypää arvoa niiden lyhyen maturiteetin joh-
dosta. Ostovelat ja muut velat esitetään lyhytaikaisina velkoi-
na, ellei maksua voi suorittaa myöhemmin kuin 12 kuukauden 
kuluttua raportointikauden päättymisestä. Ne kirjataan alun 
perin käypään arvoon ja arvostetaan jaksotettuun hankinta-
menoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.

Hierarkiatasot

Käyvän arvon hierarkian tasot kuvaavat, missä määrin arvos-
tusmenetelmä perustuu havaittaviin tietoihin. Käypien arvo-
jen määrittäminen:

Taso 1: Käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuu-
serien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin 
toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteilla ei käydä kauppaa aktiivisilla ja 
likvideillä markkinoilla, mutta niiden käyvät arvot ovat lasket-
tavissa markkinoilta saatavilla tiedoilla.

Taso 3: Jos yksi tai useampi merkittävistä tekijöistä ei perustu 
havaittavissa oleviin markkinatietoihin, instrumentti sisältyy 
tasoon 3. Tämä koskee noteeraamattomia oman pääoman eh-
toisia arvopapereita.

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2021

Rahavarat 15 787 17 292

Jaksotettu 
hankintameno

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti

Kirjan-
pitoarvo

1000 EUR 31.12.2022 31.12.2022

Lyhytaikaiset ra-
hoitusvarat

Myyntisaamiset ja 
muut saamiset 16 166 16 166

Rahavarat 15 787 15 787

Yhteensä 31 952 31 952

Pitkäaikaiset ra-
hoitusvelat

Vuokrasopimukset 245 245

Lyhytaikaiset ra-
hoitusvelat

Vuokrasopimusve-
lat 271 271

Ostovelat ja muut 
velat 5 917 5 917

Yhteensä 4 825 4 825
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6. Muut liitetiedot
Lähipiiritapahtumat
Viafin Servicen lähipiiriin kuuluvat suurimmat osakkeenomis-
tajat, emoyhtiö, konserniyhtiöt sekä johdon avainhenkilöt. 
Merkittävä osakkeenomistaja on henkilö, joka omistaa vähin-
tään 10 % osakkeista tai äänistä. Johtoon kuuluvia avainhenki-
löitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän 
jäsenet sekä muutoin avainhenkilöiksi määritetyt henkilöt. Lä-
hipiirin liiketoimet on tehty markkinaehtoisesti. Lähipiiritapah-
tumat tilikauden aikana sisältävät tavanomaisia liiketoimia.

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Viafin Servicellä on ehdollisia vastuusitoumuksia kalustosta 
(leasing), vuokratiloista sekä työ- ja takuuaikaisista vastuista, 
jotka on katettu vakuuksilla.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiö tiedotti 6.2.2023 Viafin Servicen uuden toimitusjohtajan, 
Heikki Pesun (DI, 1967), aloitusajankohdan täsmentyneen.
Pesu aloitti tehtävässään 13.2.2023.

Työ- ja takuuaikaiset takausvastuut

1000 EUR 2022 2021

Tryg Garanti 0 102

Atradius Credit Insurance N.V. 3 370 2 471

Nordea Bank Oyj 107 387

OP Yrityspankki Oyj 6 112

Yhteensä 3 482 3 072

Rahoitusvelkojen erääntyminen

1000 EUR 1 vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Yhteensä

31.12.2022

Vuokrasopimusvelat 271 245 516

Ostovelat 5 344 0 5 344

Yhteensä 5 615 245 5 860

1000 EUR 2022 2021

Varat 0 0

Velat 0 0

Tuotot 0 0

Kulut 99 0
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Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Emoyhtiön tuloslaskelma 1—12/2022 1—12/2021

 LIIKEVAIHTO 1 003 674,13 927 889,96

 Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -922 532,70 -775 659,74

Henkilösivukulut

Eläkekulut -134 369,92 -128 439,67

Muut henkilösivukulut -17 921,52 -17 051,78

-1 074 824,14 -921 151,19

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -4 641,48 -2 397,48

-4 641,48 -2 397,48

 Liiketoiminnan muut kulut -681 842,44 -472 050,31

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -757 633,93 -467 709,02

 Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot 3 047 881,36 0,00

Muut korko- ja rahoitustuotot 51 841,18 3 726,36

Korkokulut ja muut rahoituskulut -53 779,92 -32 969,16

3 045 942,62 -29 242,80

 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 288 308,69 -496 951,82

 Saadut konserniavustukset 4 065 918,37 1 870 000,00

 Tuloverot -665 181,75 -279 159,35

 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5 689 045,31 1 093 888,83
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Emoyhtiön tase 31.12.2022 31.12.2021

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Koneet ja kalusto 46 263,75 2 179,23

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 12 613 922,40 9 933 272,71

Muut osakkeet ja osuudet 104 939,07 44 540,00

Pysyvät vastaavat yhteensä 12 765 125,22 9 977 812,71

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 380 000,00 180 000,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 380 000,00 180 000,00

 Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 5 184 128,40 2 031 175,56

Muut saamiset 2 997,70 3 598,71

Siirtosaamiset 32 957,84 9 833,34

 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 5 220 083,94 2 044 607,61

Rahat ja pankkisaamiset 6 698 815,15 6 882 540,11

Vastaavat yhteensä 25 064 024,31 19 087 139,66

31.12.2022 31.12.2021

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma 82 500,00 82 500,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 590 508,50 17 590 508,50

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 329 993,15 -246 717,62

Tilikauden voitto (tappio) 5 689 045,31 1 093 888,83

Oma pääoma yhteensä 23 692 046,96 18 520 179,71

Vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 74 335,89 96 062,74

Velat saman konsernin yrityksille 330 000,00 0,00

Muut velat 55 373,85 51 011,67

Siirtovelat 912 267,61 419 885,54

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 371 977,35 566 959,95

Vastattavaa yhteensä 25 064 024,31 19 087 139,66
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Emoyhtiön rahoituslaskelma 1—12/2022 1—12/2021

 Liiketoiminnan rahavirta:

Liikevoitto (-tappio) -757 633,93 -432 692,92

Oikaisut liikevoittoon:

Suunnitelman mukaiset poistot 4 641,48 2 397,48

Muut oikaisut liikevoittoon 0,00 3 000,00

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -752 992,45 -427 295,44

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+) 1 984 381,67 3 299 878,14

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-) 338 763,94 -179 909,23

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -53 779,92 -32 969,16

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 30 020,08 155,56

Saadut osingot 1 953 941,36 0,00

Maksetut verot -292 322,85 -577 315,34

Liiketoiminnan rahavirta 3 223 228,31 2 082 544,53

 Investointien rahavirta:

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -48 726,00 0,00

Hankitut tytäryhtiöt -1 613 175,74 -1 576 367,68

Tytäryhtiöille myönnetyt lainat -200 000,00 0,00

Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 688 515,00

Investointien rahavirta -1 861 901,74 -887 852,68

 Rahoituksen rahavirta:

Lainojen takaisinmaksut 0,00 70 000,00

Omien osakkeiden hankkiminen -1 418 970,40 -1 244 121,90

Maksetut osingot -126 081,18 -1 640 957,99

Rahoituksen rahavirta -1 545 051,58 -2 815 079,89

 Rahavarojen muutos -183 724,96 -1 620 388,04

 Rahavarat tilikauden alussa 6 882 540,11 8 502 928,15

 Rahavarat tilikauden lopussa 6 698 815,15 6 882 540,11
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Tiedot yhtiöstä
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen tilinpäätöskäytän-
nön (FAS) ja muun tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä oh-
jaavan suomalaisen yritys- ja verolainsäädännön säännösten 
mukaan.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Pysyvien 
vastaavien suunnitelman mukaiset poistot perustuvat alku-
peräiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen käyt-
töikään, joka on tuotannon peruskoneilla 5-8 vuotta, muilla 
koneilla ja kuljetuskalustolla 3-5 vuotta, liikearvolla 5 vuotta, 
konserniliikearvolla 10 vuotta, konttorikoneilla ja laitteilla 3-5 
vuotta, atk-ohjelmilla 3 vuotta. Vaihto-omaisuus on arvostettu 
välittömän hankintamenon mukaisesti.

Henkilöstökulut
Palkat ja sosiaalimaksut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperi-
aatteen mukaisesti kuluksi. Sama koskee kaikkia muitakin hen-
kilöstökuluja mukaan lukien vapaaehtoiset henkilöstökulut. 
Koska yhtiön lakisääteinen työeläkejärjestelmä on luokiteltu 
maksupohjaiseksi järjestelyksi, kirjataan eläkevakuutusmak-
sutkin kuluksi edellä kuvattua suoriteperiaatetta noudattaen.

Lyhytaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset kirjataan pääsääntöisesti niiden alku-
peräiseen hankintamenoon, mutta ei suurempaan arvoon 
kuin niistä tulevaisuudessa kerrytettävissä olevaan arvioituun 
rahamäärään. Yhtiön johdon tekemät arviot perustuvat vallit-
sevaan markkinatilanteeseen ja muihin tilinpäätöksen laadin-
tahetkellä tiedossa oleviin seikkoihin.

Valuuttamääräiset erät
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan euroina 
tapahtumapäivän valuuttakurssiin. Tilikauden

päättyessä ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat arvos-
tetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Kurssivoitot ja - tappiot esi-
tetään siinä tuloslaskelman erässä, johon valuuttakurssieron 
aiheuttama liiketapahtuma on kirjattu.

Emoyhtiön tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Liikevaihdon erittely 2022 2021

Muu liikevaihto 1 003 674,13 927 889,96

Yhteensä 1 003 674,13 927 889,96

Maantieteellinen jakauma 2022 2021

Kotimaa 1 003 674,13 927 889,96

Yhteensä 1 003 674,13 927 889,96

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 2022 2021

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 6 6

Yhteensä 6 6

Henkilöstökulut 2022 2021

Palkat ja palkkiot 922 532,70 775 659,74

Eläkekulut 134 369,92 128 439,67

Muut henkilösivukulut 17 921,52 17 051,78

Yhteensä 1 074 824,14 921 151,19

Johdon palkat ja palkkiot 2022 2021

Toimitusjohtajat ja heidän sijaisensa 208 355,36 246 154,00

Hallituksen jäsenet 88 500,00 88 500,00

Yhteensä 296 855,36 334 654,00

Tilintarkastajan palkkiot 2022 2021

Tilintarkastuspalkkiot 17 000,00 19 070,00

Yhteensä 17 000,00 19 070,00
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Suunnitelman mukaiset poistot 2022 2021

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 4 641,48 2 397,48

Yhteensä 4 641,48 2 397,48

Liiketoiminnan muut kulut 2022 2021

Vuokrakulut 22 431,87 21 890,92

Kulutustarvikkeet 3 852,40 7 266,59

Hallinnon kulut 430 553,78 271 624,25

Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut 17 005,91 13 466,95

Markkinointikulut ja edustuskulut 21 719,47 8 755,87

Matkakulut 44 596,86 32 821,45

Muut liiketoiminnan muut kulut 141 682,15 116 224,28

Yhteensä 681 842,44 472 050,31

Rahoitustuotot ja -kulut 2022 2021

Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 3 047 881,36 0,00

Muilta 32 968,70 0,00

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 3 035,55 3 725,00

Muilta 15 836,93 1,36

Rahoitustuotot yhteensä 3 099 722,54 3 726,36

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -53 779,92 -32 969,16

Rahoituskulut yhteensä -53 779,92 -32 969,16

Yhteensä 3 045 942,62 -29 242,80

Tuloverot 2022 2021

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 665 181,75 -279 159,35

Yhteensä 665 181,75 -279 159,35

Tasetta koskevat liitetiedot
Aineelliset hyödykkeet 31.12.2022 31.12.2021

Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 9 800,85 9 800,85

Lisäykset 48 726,00 0,00

Hankintameno 31.12. 58 526,85 9 800,85

Kertyneet poistot/arvonalennukset 1.1. -7 621,62 -5 224,14

Tilikauden poisto -4 641,48 -2 397,48

Kertyneet poistot 31.12. -12 263,10 -7 621,62

Kirjanpitoarvo 31.12. 46 263,75 2 179,23

Sijoitukset 31.12.2022 31.12.2021

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Viafin Process Piping Oy (100 %) 6 007 902,09 6 374 392,13

Viafin Installation Oy (100 %) 1 418 844,00 1 418 844,00

VS Holdco 1 Oy (85 %) 3 214 233,73 1 104 600,00

Viafin Industrial Service Oy (100 %) 1 452 942,58 1 035 436,58

Viafin Industrial Service Pohjanmaa Oy (98 %) 20 000,00 0,00

Viafin Production Machine Service Oy (100 %) 500 000,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 104 939,07 44 540,00

Yhteensä 12 718 861,47 9 977 812,71

Konsernin keskinäiset saamiset ja velat 31.12.2022 31.12.2021

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä

Muut saamiset 5 184 128,40 2 031 175,56

Yhteensä 5 184 128,40 2 031 175,56

Siirtosaamisten olennaiset erät 31.12.2022 31.12.2021

Muut 32 960,92 9 833,34

Yhteensä 32 960,92 9 833,34
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Oman pääoman erittely 31.12.2022 31.12.2021

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 82 500,00 82 500,00

Yhteensä 82 500,00 82 500,00

Vapaa oma pääoma 31.12.2022 31.12.2021

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 590 508,50 17 590 508,50

Edellisten tilikausien voitto 3 023 486,64 3 173 719,71

Omien osakkeiden osto -1 274 523,09 -2 176 315,43

Maksetut osingot -1 418 970,40 -1 244 121,90

Tilikauden voitto 5 689 045,31 1 093 888,83

Yhteensä 23 609 546,96 18 437 679,71

Oma pääoma yhteensä 23 692 046,96 18 520 179,71

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 23 609 546,96 18 437 679,71

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 596 341,70 euroa, 
0,45 euroa osakkeelta.

Siirtovelkojen olennaiset erät 31.12.2022 31.12.2021

Henkilöstökulut 246 251,88 134 129,71

Verot 666 015,73 282 755,83

Muut 0,00 3 000,00

Yhteensä 912 267,61 419 885,54
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Tunnuslukujen laskentakaavat

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

Osakekohtainen tulos (EPS) =
Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta

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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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2023

Tilinpäätösmerkintä

Marko Sipola Terhi Kauppi

Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen

Ilkka Tykkyläinen

Hallituksen jäsen

Heikki Pesu

Toimitusjohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2023

Timo Helle

KHT
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Viafin Service Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olen tilintarkastanut Viafin Service Oyj:n (y-tunnus 2848022-
9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022. Tilinpäätös 
sisältää konsernin laajan tuloslaskelman, taseen, laskelman 
oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, 
mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, 
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että

• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konser-
nin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta 
ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälis-
ten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön 
toi minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Näiden standardien mu-
kaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa ”Tilin-
tarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa”. 
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä.

Olen riippumaton emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta. Olen täyttä-
nyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuute-
ni.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohta-
jan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat konsernitilinpäätöksen 
laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan EU:s-
sa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean 
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-
teiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelli-
seksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan vel-
vollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toi-
mintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka 
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laadi-
taan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö 
tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole 
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko ti-
linpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virhees-
tä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkas-
tuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus 
on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennai-
nen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mu-
kaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi 
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan 
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudel-
la odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät 
tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuu-
luu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen 
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-

vat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suun-
nittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastus-
toimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen vir-
heellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, 
että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havait-
sematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai 
virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan 
sivuuttamista.

• Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevan-
tista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpi-
teet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan 
lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan te-
hokkuudesta.

• Arvioin sovellettujen konsernitilinpäätöksen laatimisperi-
aatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpi-
dollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuulli-
suutta.

• Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitus-
johtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihet-
ta epäillä konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johto-
päätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, mi-
nun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan 
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettä-
viin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 
riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat 
tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä han-
kittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai 
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai 
konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 

Tilintarkastuskertomus
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sisältöä ja sitä, kuvastaako konsernitilinpäätös sen perusta-
na olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oi-
kean ja riittävän kuvan.

• Hankin tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti-
lintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai 
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta 
pystyäkseni antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. 
Vastaan konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvon-
nasta ja suorittamisesta. Vastaan tilintarkastuslausunnosta 
yksin.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkas-
tuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkit-
tävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnis-
tan tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. 
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikerto-
mukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpää-
töstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomusta. Tilinpäätöstä 
koskeva lausuntoni ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenani on lukea muu informaatio tilinpäätöksen ti-
lintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko 
muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai 
tilintarkastusta suoritettaessa hankkimani tietämyksen kans-
sa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Velvollisuutenani on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus 
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonani esitän, että toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus 
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Jos teen suorittamani työn perusteella johtopäätöksen, että 

toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, minun on 
raportoitava tästä seikasta. Minulla ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa.

Helsingissä 12. maaliskuuta 2023

Timo Helle

KHT
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