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Viafin julkisti vahvan puolivuosikatsauksen. Kasvussa on poikkeuksellisia
tekijöitä.
Teollisuuden kunnossapitopalveluihin erikoistunut, Nasdaq First North-listalla listattu
Viafin Service kertoi puolivuosikatsauksessaan liikevaihtonsa ja tuloksensa kasvusta.
Yhtiön liikevaihto nousi 63 prosenttia tammi-kesäkuussa 28,6 miljoonaan euroon viime
vuoden vastaavan ajan 17,3 miljoonasta.
Viafinin käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa, kun se oli vuotta aiemmin 0,9 miljoonaa euroa.
Liikevoitto ilmanliikearvon poistoja (ebita) nousi 1,7 miljoonaan euroon 0,6 miljoonasta ja
liikevoitto nousi 1,9 miljoonaan euroon vertailukauden 0,3 miljoonasta eurosta.
Toimitusjohtaja Mika Riekkola muistutti, että yhtiö lähti alkuvuoden markkinatilanteeseen
vahvalla tilauskannalla.
”Koronapandemian lisäksi yhtiön poikkeuksellisen vahvaa ensimmäistä vuosipuoliskoa
värittää määrätietoinen kasvustrategian toteuttaminen. Erityislaatuisesta
toimintaympäristöstä huolimatta pystyimme kuluneen kuuden kuukauden aikana jatkamaan
kannattavaa kasvuamme. Edellisen tilikauden viimeiseltä viideltä kuukaudelta jatkuneiden

kunnossapitoseisakki- ja projektisopimusten painottuminen vuoden 2020 alkupuoliskolle
nosti liikevaihtomme poikkeuksellisen korkealle tasolle, ollen 28,3 miljoonaa euroa”,
Riekkola sanoo katsauksessa.
”Yhtiö jatkaa strategiansa mukaista selektiivistä linjaa uusien projektisopimusten
solmimisessa tilikauden ensimmäisen kuuden kuukauden hetkellisestä projektiliikevaihdon
noususta huolimatta. Tilikauden jälkimmäisen kuuden kuukauden jakson liikevaihdon
odotetaan tasaantuvan ja projektiliiketoiminnan osuuden palautuvan lähemmäksi normaalia
25 prosentin tasoa, kunnossapitoliiketoiminnan tukeman orgaanisen kasvun myötä”,
Riekkola jatkaa.

Yhtiö näkee kasvumahdollisuuksia
Riekkolan mukaan vuoden 2019 lopussa perustettu Oulun alueyksikkö on käynnistänyt
toimintansa hyvin ja yhtiö on katsauskauden aikana onnistunut rakentamaan vakaan tilauskannan
uudelle yksikölle.
”Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet liiketoimintaamme rajalliset ja joiltain
osin myös kasvattanut palveluidemme kysyntää, mutta pandemian eteneminen ja sen vaikutukset
asiakastoimialoillemme voivat vaikuttaa olennaisesti sekä kunnossapitopalveluiden että
projektien kysyntään. Näin ollen markkinatilanteen arvioiminen loppuvuodelle 2020 on erittäin
haastavaa.”
Viafin Service ei ole julkistanut talousohjeistusta, mutta Riekkola pitää yhtiön pidemmän
aikavälin markkinanäkymiä suotuisina.
”Pidemmällä aikavälillä uskomme kunnossapitopalveluiden kysynnän kehittyvän suotuisasti ja
markkinoilla jatkunut konsolidoituminen saa asiakkaat kilpailuttamaan sopimuksia sekä etsimään
vaihtoehtoisia ratkaisuja vanhoille toimijoille. Näemme tässä kasvumahdollisuuksia ja tulemme
edelleen vahvistamaan kykyämme tarjota asiakkaillemme paikallisia, kokonaisvaltaisia
kunnossapitopalveluita. Projektiliiketoimintaa tukee näkemyksemme mukaan merkittävät
teollisuuden investointihankkeet, ja tulemme jatkamaan projektiliiketoimintamme kehittämistä
strategiamme mukaisesti.”
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