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Positiivisen tulosvaroituksen joulukuussa antaneen Viafin Servicen
eteneminen on vahvaa. Tavoitteena on 100 miljoonan liikevaihto 2022
mennessä.
Teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service teki tarkastelujaksolla 8/201912/2019 26,7 miljoonan euron liikevaihdon ja 1 631 tuhannen euron liikevoiton ilman
liikearvopoistoja (EBITA).
Vertailujakson liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa ja EBITA-tulos oli 458 tuhatta euroa eli 6,1
prosenttia liikevaihdosta.
Käyttökate kasvoi samalla ajanjaksolla 1 854 tuhanteen euroon vertailujakson 597 tuhannesta
eurosta.
Viafin antoi positiivisen tulosvaroituksen joulukuussa, jolloin se jo arvioi viiden kuukauden
liikevaihtonsa ylittävän 25 miljoonaa euroa ja EBITA-tuloksen olevan 5-7 prosenttia
liikevaihdosta.
Elokuun 2018 ja joulukuun 2019 välisenä aikana liikevaihtoa kertyi 59,5 miljoonaa euroa,
vertailujaksolla liikevaihto oli 36,5 miljoonaa.
Käyttökate kasvoi 4,24 miljoonaan 2,22 miljoonasta ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja
kasvoi 3,63 miljoonaan 1,77 miljoonasta.
Viafinin kasvutahti ylitti hieman yhtiötä ainoana seuraavan Inderesin ennusteet.

Inderes odotti viiden kuukauden liikevaihdon olevan 25,8 miljoonaa euroa ohjeistuksen
mukaisesti. Koko vuoden 2019 liikevaihdoksi Inderes odotti 59 miljoonaa euroa. Koko vuoden
oikaistun ebita-tuloksen Inderes odotti olevan 3,4 miljoonaa.
Inderesin vuoden 2019 ennuste on tehty 17 kuukauden aikajaksolla käsittäen 12 kuukauden
tilikauden elokuu 2018 - heinäkuu 2019 ja 5 kuukauden ajanjakson loppuvuodelle 2019 eli 812/2019.
”Aiemmin tilikaudella tehtyjen sopimusten poikkeuksellisen vahva liikevaihto painottui
loppuvuodelle ja teollisuuden seisakkitöiden painottuminen loppuvuoteen paransi
markkinakysyntää merkittävästi koko viiden kuukauden jaksolla. Voimmekin olla erittäin
tyytyväisiä katsauskauden liikevaihdon tasoon, joka kasvoikin merkittävästi vertailujaksoon
nähden. Tämä kasvu johtui sekä Viafin GAS:in ostosta että hyvästä tilauskannasta projekti- ja
kunnossapitoliiketoiminnoissa”, toimitusjohtaja Mika Riekkola toteaa tiedotteessa.
Nykymuotoisesta Viafin Service -konsernista ei ole vertailukelpoisia lukuja vertailukaudelta, sillä
Viafin Service -konsernilla ei ollut varsinaista liiketoimintaa tilikaudella 14.7.2017-31.7.2018.
Tästä johtuen yhtiö käyttää vertailulukuina Viafin Process Piping -konsernin toteutuneita lukuja
kuten 26.10.2018 päivätyssä listalleottoesitteessä.
Viafin ei ennusta tulosraportissaan tulevia näkymiä, mutta yhtiö on ilmoittanut strategiseksi
tavoitteekseen saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä. Kasvu on ollut
tarkoitus saavuttaa sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta.

Mikko Laitila

