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Liikevaihto kasvoi 25 % vertailukauteen nähden, yhtiö säilyttää kuluvan vuoden
ohjeistuksen muuttumattomana
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuun 2022 pääkohdat
•

Liikevaihto oli 14,6 (11,7) miljoonaa euroa, nousten 25,0 prosenttia.

•

Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 (0,4) miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta, laskien 5,7 prosenttia.

•

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 0,1 (0,2) miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia liikevaihdosta, laskien
25,8 prosenttia.

•

Viafin Service tiedotti 14.3.2022 Panu Rastaan, B.Eng. (s. 1980) nimityksestä Viafin Process Piping Oy:n
liiketoimintajohtajaksi, sekä Viafin Service Oyj:n johtoryhmän jäseneksi. Rastaan vastuulla ovat Viafin Process
Piping Oy:n alueelliset huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnot sekä projektiliiketoiminta.

Avainluvut, IFRS (tilintarkastamattomat)

(1 000 euroa)
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
EBITDA %
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA)
EBITA %

1-3/2022
14,6
0,4
2,6 %
0,1
0,8 %

1-3/2021
11,7
0,4
3,5 %
0,2
1,4 %

1-12/2021
61,2
5,2
8,6 %
4,3
7,0 %

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2022 (muuttumaton)
Yhtiö säilyttää koko tilikautta koskevan taloudellisen ohjeistuksen ennallaan: Vuoden 2022 aikana arvioimme
liikevaihtomme kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (61,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja koko tilikauden liikevoiton
ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan tilikautta 2021 korkeammalla tasolla (4,3 miljoonaa euroa vuonna 2021).
Toimitusjohtaja Mika Riekkolan katsaus:
Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes oli toimialalle tyypillinen ja aikajaksolle ei sijoittunut merkittäviä
kunnossapitoseisakkeja. Pystyimme kuitenkin kasvattamaan liikevaihtoamme merkittävästi uusien toimipisteiden ja
palvelualueiden sekä vahvan projektiliiketoiminnan myötä. Tammi-maalikuun liikevaihtomme oli 14,6 miljoonaa euroa
nousten 25 % edellisen tilikauden poikkeuksellisen hiljaiseen vertailukauteen nähden. Tammi-maaliskuun käyttökate
(EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa 1-3/2021) ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 0,1
miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa 1-3/2021).
Tarkastelujakson suhteellinen EBITA-%:n lasku vertailukauteen nähden johtui pääosin uusien liiketoimintayksiköiden
ylösajokustannuksista, koronapandemian aiheuttamista rajoituksista ja merkittävästi normaalia korkeammasta
sairaspoissaolojen tasosta sekä käynnissä olleiden lakkojen vaikutuksista.

Jatkoimme katsauskaudella strategiamme mukaista huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan maantieteellistä laajentumista
ja panostimme merkittävästi uusien huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan toimipisteiden ylösajoon Äänekoskella,
Kokkolassa ja Jyväskylässä. Kasvanut liikevaihto on osoitus siitä, että uudet yksiköt ovat onnistuneet paikallisten
asiakkaiden luottamuksen voittamisessa. Odotamme suhteellisen kannattavuuden kehittyvän positiivisesti ylösajojen
edetessä tilikauden aikana.
Ensimmäisen neljänneksen tilanteeseen vaikutti myös Venäjän tuomittava hyökkäys Ukrainaan ja sen vaikutus
suomalaiseen yhteiskuntaan ja teollisuuteen. Viafin Servicen liiketoiminta on keskittynyt Suomessa sijaitsevan teollisuuden
huolto- ja kunnossapitotoimiin ja näin ollen vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ovat epäsuoria. Näemme jo nyt
asiakkaidemme kiihdyttävän suunnitelmia sekä fossiilisista energiantuotantomuodoista poissiirtymiseksi että Venäjäriippuvuuden pienentämiseksi. Haluamme olla mukana tukemassa asiakaitamme nykyisen infrastruktuurin
päivittämisessä, käyttötarkoituksen muutoksissa ja täysin uusien investointien rakentamisessa, käyttöönotossa ja
kunnossapidossa. Yhtenä esimerkkinä on 11.4.2022 julkaistu yhteistyösopimus Haminan LNG Oy:n kanssa, jossa Viafin
Service vastaa Haminan LNG-terminaalin viimeistelytöistä ennen kaupallisen toiminnan aloittamista vuoden 2022 aikana.
Haminan LNG-terminaali on kytketty kansalliseen kaasunsiirtoverkkoon ja on täten tärkeässä osassa huoltovarmuuden
kehittämisessä.
Loppuvuoden osalta markkinanäkymä on vakaa. Toimialalle tyypillisesti odotamme kunnossapitopalveluiden kysynnän
vilkastuvan kohti kesän ja alkusyksyn sesonkiaikaa. Lisäksi asiakaskunnassamme käynnissä olevat investointiprojektit
tukevat projektiliiketoimintamme kysyntätasoa. Raaka-aineiden hintakehityksellä ei ole ollut toistaiseksi suoria vaikutuksia
liiketoimintaamme liiketoimintamallimme ansiosta. Pyrimme toiminnassamme välttämään merkittäviä materiaalien
hintakehitykseen liittyviä sitoumuksia. Yksittäisten asiakkaiden investointipäätöksissä toimitusketjujen haasteet sekä
raaka-aineiden hinnanmuutokset saattavat kuitenkin aiheuttaa ajallista siirtymää projektien toteutusaikataulujen osalta.
Koronapandemia vaatii edelleen varotoimenpiteitä ja joustavuutta henkilöstöltämme, jotta pandemian vaikutukset
minimoidaan. Viemme määrätietoisesti kasvuhankkeitamme eteenpäin ja pyrimme olemaan jatkossakin markkinoiden
tehokkain ja asiakaslähtöisin toimija. Jatkamme lisäksi aktiivisesti strategiamme mukaisten yritysostokohteiden
systemaattista arviointia omistaja-arvoa painottaen.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:
•

Viafin Service tiedotti 4.4.2022 lunastaneensa 15 prosentin vähemmistöosuuden Viafin GAS Oy:n
osakekannasta Viafin GAS:in henkilöstön omistamalta VGT Management Oy:ltä Viafin GAS:ia koskevan
yrityskaupan yhteydessä tekemänsä erillissopimuksen perusteella.

•

26.4.2022 järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti,
että Viafin Servicen hallituksessa jatkavat Heikki Pesu, Marko Sipola, Terhi Kauppi sekä Ilkka Tykkyläinen.
Samalla päivämäärällä yhtiön hallitus järjestäytyi ja valitsi keskuudestaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi
Heikki Pesun ja yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Marko Sipolan.
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Viafin Service Oyj lyhyesti
Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä
näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja
biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin
Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-,
kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on 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

