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Cinia on suomalainen tietoverkko-, kyberturvalli-
suus ja ohjelmistoratkaisuja tarjoava tietoliikenteen 
ja tietotekniikan monialayritys. Cinia toimii teleope-
raattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen 
asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikennein-
tensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittä-
misen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asi-
akkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian 
asiakkaina on merkittävissä määrin yhteiskunnalli-
sesti tärkeiden palveluiden tuottajia. 

Konserni muodostui tilikaudella emoyhtiö Cinia Oy:s-
tä ja emoyhtiön omistamista tytäryhtiöistä C-Lion1 
Oy, Cinia Cloud GmbH, Netplaza Oy, NDC Networks 
Oy, Cinia Alliance Oy, Arctic Link Development Oy ja 

OptimeSys Group Oy sekä sen tytäryhtiöistä Opti-
meSys Oy ja OptimeSys Services Oy. 

Netplaza Oy fuusioitiin emoyhtiö Cinia Oy:ön tilikau-
den lopussa. OptimeSys-alakonsernissa tehtiin tili-
kauden lopussa sulautumisia niin, että näiden jälkeen 
Cinia Oy:llä on vain tytäryhtiö OptimeSys Services Oy. 
Aiemmin Cinia Alliance Oy:n 50 %:sesti omistamas-
ta yhtiöstä Arctic Link Development Oy:stä tuli Cinia 
Alliance Oy:n täysin omistama tytäryhtiö, kun Arctic 
Link Development Oy hankki 25.11.2021 suunnattu-
na omien osakkeiden hankintana MegaFon-yhtiön 
omistamat 50 prosenttia yhtiön osakkeista. 

Konsernirahoitus on järjestetty omistajien sijoituksil-
la ja rahalaitoslainoilla.

Toiminnallisesti ja johtamisen kannalta liiketoiminta 
jakautui kuuteen liiketoimintalinjaan. Neljä liiketoimin-
talinjaa toimi pääosin tietoverkkoratkaisujen alalla, 
yksi pääosin kyberturvallisuusratkaisujen ja yksi puh-
taasti ohjelmistoratkaisujen alalla.

Saksaan 16.4.2015 perustetun tytäryhtiön Cinia Cloud 
GmbH tehtävänä on varmistaa Saksan lainsäädännön 

vaatimukset Cinia-konsernin liiketoimintojen toteutta-
misessa hallinnollisesti. Yhtiö muun muassa omistaa 
tai vuokraa Saksassa Cinian tietoliikenneverkon laite-
tiloja. Vuonna 2019 perustettu Cinia Alliance Oy toimii 
arktisen merikaapelihankkeen edistämisessä.

Yleistiedot yhtiöstä

Rakenne ja rahoitusjärjestelyt
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Konsernin kokonaisliikevaihto tilikaudella oli 75,6 mil-
joonaa euroa ja nousi vuoteen 2020 verrattuna noin 
15,9 miljoonaa euroa (+27 %). Kasvusta suurin osa 
tuli kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisupalvelui-
den liiketoiminnoista. Tietoverkkoratkaisuissa kasvua 
oli kansainvälisissä yhteyspalveluissa, mutta osassa 
konsernin liiketoimintaa liikevaihto oli myös laskeva. 
Tilikauden alussa ostettu OptimeSys-konserni vas-
tasi suuresta osasta kyberturvallisuusliiketoiminnan 
kasvua. Keväällä 2021 tehty järjestely, jolla Ciniasta 
tuli Hätäkeskuslaitoksen ERICA-hätäkeskusjärjestel-
män kehitys- ja ylläpitotyön toimittaja, vastasi puoles-
taan suuresta osasta ohjelmistopalveluliiketoiminnan 
 kasvua. 

Kansainvälisten yhteyspalveluiden liiketoiminta on 
edelleen kasvussa ja on myös yhtiön kehityspanos-
tusten tärkeä kohde. Yhtiön omistamaa laajaa runko-
verkkoa laajennettiin ja sen teknologiaa päivitettiin ti-
likauden aikana kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Kysyntä Cinian ohjelmistoratkaisuissa jatkui hyvällä 
tasolla ja kasvua liikevaihdossa oli noin 65 %. Samalla 
tämän liiketoiminnan kannattavuus parani huomat-
tavasti. Yhdessä DIF-rahastoyhtiön kanssa omistetta-
va kuituliittymäliiketoimintaa harjoittava Adola-kon-
serni uudisti tilikauden aikana toimintamalliaan, ja 
loppuvuonna sen Täyskuitu-tuotteen kysyntä voimis-
tui selvästi. 

Cinia Alliance ja venäläinen MegaFon ovat vuodesta 
2019 edistäneet arktisen Koillisväylän merikaapelin 
rakentamishanketta Arctic Connect -yhteisprojektin 
(AC) nimissä. Tämä hanke päätettiin keskeyttää kesän 
2021 alussa. Loppuvuonna Cinia julkisti yhteistyöso-
pimuksen (MoU) amerikkalaisyhtiön kanssa liittyen 
merikaapelihankkeeseen nimellä Far North Fiber 
(FNF), jonka suunnitellaan käyttävän arktisen Luoteis-
väylän reittiä yhdistäessään Euroopan, Aasian ja Poh-
jois-Amerikan tietoverkot.

Olennaiset tapahtumat 
 tilikaudella
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Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Cinia Oy (emo-
yhtiö), C-Lion1 Oy, Cinia Cloud GmbH, Netplaza Oy, 
NDC Networks Oy, OptimeSys Group Oy, OptimeSys 
Oy, OptimeSys Services Oy, Arctic Link Development 
Oy sekä Cinia Alliance Oy.

Cinian konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälis-
ten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadit-
taessa on noudatettu 31.12.2021 voimassa olevia 
IAS- ja IFRS standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkinto-
ja. Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä kansainvälisillä tilinpäätösstandardeil-
la tarkoitetaan EU:n asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovelletta-
viksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tul-

kintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 
suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjan-
pito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset. 
Cinia-konserni on siirtynyt IFRS laskentakäytäntöön 
1.1.2019 alkaen.

Cinia-konsernin IFRS mukainen liikevaihto vuonna 
2021 oli 75,60 miljoonaa euroa. Liiketulos oli voitol-
linen 7,64 miljoonaa euroa. Osana hankinnan ja val-
mistuksen kiinteitä menoja on palkkakuluja aktivoitu 
taseeseen. Palkkakulujen aktivointi on esitetty tu-
loslaskelmassa rivillä valmistus omaan käyttöön. Tili-
kauden bruttoinvestoinnit olivat 8,2 miljoonaa euroa 
(2020: 6,3). Konsernin oman henkilöstön työtä inves-
tointeihin sisältyy 0,85 miljoonan euron arvosta.

Arvio taloudellisesta asemasta  
ja keskeiset tunnusluvut 

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

Cinia-konserni (IFRS) 2021 2020

Liikevaihto M€ 75,60 59,70

Liikevoitto/-tappio M€ 7,64 6,55

Liikevoitto % liikevaihdosta 10,1 % 11,0 %

Oman pääoman tuotto % (ROE) 10,7 % 9,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 8,4 % 8,2 %

Omavaraisuusaste (%) 40,6 % 45,9 %

Emoyhtiö Cinia Oy (FAS) 2021 2020

Liikevaihto M€ 52,94 42,41

Liikevoitto/-tappio M€ 5,37 3,97

Liikevoitto % liikevaihdosta 10,1 % 9,4 %

Oman pääoman tuotto % (ROE) 4,9 % 1,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 6,3 % 5,3 %

Omavaraisuusaste (%) 38,9 % 45,7 %

Oman ja sijoitetun pääoman tuotto % -tunnusluvut on laskettu KILA:n yleisohjeen mukaisesti.
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Riskienhallinta on kiinteä osa Cinian liiketoimintaa, stra-
tegiaprosessia ja hallintotapaa. Se toteutetaan yhtiön 
turvallisuuspolitiikan mukaisesti. Riskiraporttien pohjal-
ta laaditaan toimintasuunnitelmat keskeisimpien riski-
en hallitsemiseksi ja suunnitelmien toteutumista seura-
taan johtoryhmässä ja hallituksessa. Valmisteluelimenä 
toimii konsernin johtoryhmä. 

Riskienhallinnan päätavoitteena on tukea Cinian strategis-
ten tavoitteiden ja muiden avaintavoitteiden saavuttamis-
ta suojaamalla niitä yllättäviltä riskeiltä. Kokonaisvaltainen 
riskienhallinta tukee liiketoimintamahdollisuuksien tun-
nistamista ja hyödyntämistä sekä vahvistaa Cinian yritys-
kuvaa. 

Erityisesti verkko- ja kyberturvallisuuspalveluissa toi-
mintansa luonteen vuoksi Cinialla on korkeat toimin-

tavaatimukset järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille. 
Luotettavuuden ja käytettävyyden parantamista teh-
dään prosessikehityksellä sekä järjestelmien jatkuvalla 
uudistamisella ja yhteyksien reittivarmennuksilla. 

Yrityksellä ei ole merkittävää korkoriskiä eikä valuutta-
riskiä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uu-
sien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan jo tarjo-
usta tehtäessä ja pitkäaikaisissa verkkoyhteysvuokrissa 
neuvotellaan osin/kokonaan ennakko maksut. 

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkas-
tuksen ja riskien hallinnan järjestämisestä. Cinia kon-
sernin yhtiöiden sisäinen tarkastus suoritetaan riip-
pumattoman ulkoisen palvelutoimittajan toimesta ja 
toteutetaan Cinia Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan 
valvonnassa Tarkastusvaliokunnan avustamana.

Cinian tavoitteena on tuoda yhteiskuntavastuu osak-
si päivittäistä liiketoimintaa: johtamista, kehittämistä 
ja asiakasratkaisuja. Cinian suurin positiivinen yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus tulee energia- ja materiaa-
litehokkuutta parantavien tietoverkko- ja ohjelmisto-
ratkaisujemme kautta. 

Sähkönkulutus on keskeinen tekijä Cinian koko toimi-
alan ympäristövaikutuksia arvioitaessa, ja erilaisilla 
toiminnan tehokkuutta parantavilla digitalisaatiorat-
kaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös toimi-
alan materiaalitehokkuuteen. 

Cinian tuotteiden ja palvelujen avulla asiakkaamme 
ovat jo saavuttaneet hyviä tuloksia oman ympäristö-

jalanjälkensä pienentämisessä. Henkilöstön henki-
nen ja fyysinen vireys sekä luottamuksen ja arvos-
tuksen kautta syntyvän hyvinvoinnin kehitys on yksi 
kehittämisen painopistealueista.

Energiatehokkuuden, ympäristöarvojen ja kestävän 
kehityksen periaatteiden huomioiminen on lähtökoh-
tana Cinian toiminnassa sekä liiketoiminta- ja hankin-
tapäätöksissä. Cinian hankkimasta sähköstä on 80 % 
tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja energiatehok-
kuuden tunnuslukuja seurataan säännöllisesti.

Verot maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoi-
minnan perusteella kuuluu maksaa, eli Cinia maksoi 
lähes kaikki verot Suomeen.

Yritysturvallisuus ja riskien hallinta 

Yhteiskuntavastuu

Tunnuslukujen 
laskentakaavat:

liikevoitto     
liikevaihto

tulos ennen satunnaisia eriä – verot 
oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)

tulos ennen satunnaiseriä + korko ja muut rah.kulut 
tase 31.12. – korottomat velat (keskiarvo)

oma pääoma + vähemmistöosuus 
tase 31.12. – saadut ennakot

Liikevoitto-% =

Oman pääoman tuotto-% = 

Sijoitetun pääoman tuotto-% =

Omavaraisuusaste-% =

100x

100x

100x

100x 
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Panostuksina liiketoiminnan kehittämiseen on tilikau-
della kirjattu kehittämistoimintaan liittyviä henkilöstö-
menoja kuluina tulokseen 2,3 miljoonaa euroa (2020: 
2,4). Tällaisia tutkimus- ja kehityshankkeita ovat olleet 

muun muassa AC- sekä uusi FNF-kaapelihanke, ERICA-
tuotantoympäristön kehittäminen, kyberturvallisuus, 
myyntitoiminnan kehittäminen, uudet M&A-hankkeet 
sekä kotimaan tietoliikenneverkon laajennukset.

Cinian henkilöstöstrategian päämääränä on edistää 
yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. 
Palvelu- ja asiantuntijayrityksenä henkilöstö on yri-
tyksen tärkein menestystekijä. Henkilöstöstrategian 
päätavoitteina on varmistaa henkilöstön saatavuus, 
sitoutuminen, motivaatio ja jatkuva kehittäminen.

Vuonna 2021 konsernin palveluksessa oli keskimää-
rin 386 (2020: 301) henkilöä. Emoyhtiön palveluk-
sessa tilikaudella 2021 oli keskimäärin 296 henkilöä 
(2020:249).

Selvitys tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan laajuudesta

Henkilöstö

Tilikauden aikana kirjatut henkilökunnan palkat ja palkkiot olivat:

Miljoonaa euroa 2021 2020

Cinia Oy 17,8 15,8

Cinia-konserni 21,2 18,5
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Cinia Oy:n hallituksessa 1.1.–31.12.2021 välisenä ai-
kana toimi puheenjohtajana Esko Aho ja jäseninä Jan-
ne Yli-Äyhö, Annika Ekman, Vesa Aho ja Anni Vepsä-
läinen.

Cinia Oy:n toimitusjohtajana tilikaudella toimi Ari-Jus-
si Knaapila.

C-Lion1 Oy:n hallituksessa 1.1.–22.11.2021 välisenä 
aikana toimi puheenjohtajana Ari-Jussi Knaapila ja jä-
seninä Anna Latvala, Tarja Oinonen-Rouvali sekä Ta-
neli Vuorinen. Ajanjaksolla 22.11. – 31.12.2021 halli-
tuksessa toimi puheenjohtajana Ari-Jussi Knaapila ja 
jäseninä Anna Latvala ja Taneli Vuorinen.

Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.

NDC Networks Oy:n hallituksessa 1.1. – 22.11.2021 
välisenä aikana toimi puheenjohtajana Ari-Jussi Knaa-
pila ja jäseninä Markus Ahonen ja Tarja Oinonen-Rou-
vali. 22.11. – 31.12.2021 välisenä ajanjaksona halli-
tuksen puheenjohtajana toimi Ari-Jussi-Knaapila ja 
jäseninä Markus Ahonen sekä Henri Kronlund.

NDC Networks Oy:n toimitusjohtajana tilikaudella toi-
mi Markus Ahonen.

OptimeSys Services Oy:n hallituksessa 1.1 – 4.1.2021 
välisenä aikana puheenjohtajana toimi Kimmo Oja-
la ja hallituksen jäseninä Toni Kari ja Sampo Muotka. 
4.1.2021 alkaen hallituksen puheenjohtajana toimi 
Ari-Jussi Knaapila ja jäseninä Tarja Oinonen-Rouvali ja 
Anssi Kärkkäinen. 22.11. – 31.12.2021 välisenä aikana 
hallituksen puheenjohtajana toimi Ari-Jussi Knaapila 
ja hallituksen jäseninä Henri Kronlund ja Anssi Kärk-
käinen.

OptimeSys Services Oy:n toimitusjohtajana tilikaudel-
la toimi Toni Kari.

Cinia Alliance Oy:n hallituksessa 1.1. – 23.3.2021 vä-
lisenä aikana hallituksen puheenjohtajana toimi 
Ari-Jussi Knaapila ja jäseninä Dag-Kjetil Hansen, Tar-
ja Oinonen-Rouvali, Taneli Vuorinen ja Jukka Kujala. 
23.3. – 22.11.2021 välisenä aikana hallituksen pu-
heenjohtajana toimi Ari-Jussi Knaapila ja jäseninä 
Taneli Vuorinen, Kristian Gullsten ja Dag-Kjetil Han-
sen. 22.11. – 31.12.2021 välisenä aikana hallituksen 
puheenjohtajana toimi Ari-Jussi Knaapila ja jäseninä 
Anna Latvala, Taneli Vuorinen, Kristian Gullsten ja 
Dag-Kjetil Hansen.

Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.

Arctic Development Oy:n hallituksessa ajanjaksolla 1.1. 
– 17.9.2021 toimi puheenjohtajana Ari-Jussi Knaapila 
ja jäseninä Valentin Polozenko, varajäseninä Alexan-
der Sobolev ja Taneli Vuorinen. Ajanjaksolla 18.9. – 
19.9.2021 varsinaiset jäsenet olivat Ari-Jussi Knaapila 
hallituksen puheenjohtajana ja varajäseninä Alexan-
der Sobolev ja Taneli Vuorinen. Ajanjaksolla 20.9.2021 
– 24.11.2021 varsinaisina jäseninä toimivat Ari-Jussi 
Knaapila hallituksen puheenjohtajana sekä Valentin 
Polozenko ja varajäseninä Alexander Sobolev sekä Ta-
neli Vuorinen. 25.11. – 31.12.2021 välisenä aikana hal-
lituksen varsinaiset jäsenet olivat  Ari Jussi Knaapila 
(hallituksen puheenjohtaja) ja Dag-Kjetil Hansen. Vara-
jäseninä toimivat Kristian Gullsten ja Taneli Vuorinen.

Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.

Cinia Oy:n tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, pää-
vastuullisena tilintarkastajana Ari Lehto, KHT.

Yhtiön hallinto ja tilintarkastajat

Palkat ja palkkiot (tuhatta euroa) 2021 2020

Cinia Oy:n hallitus 131,7 128,1

Cinia konserni hallitukset 131,7 131,4

Cinia konserni toimitusjohtajat 361,4 524,5
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Cinia Oy:n omistajat ja omistusosuudet: Suomen val-
tio c/o liikenne- ja viestintäministeriö 77,528 %, Keski-
näinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,236 %, Poh-
jola Vakuutus Oy 11,236 %.

Cinia Oy:llä on 1 289 856 osaketta (2020:1 289 856).

C-Lion1 Oy:llä on kaksi osakelajia, A ja B sarja. A osak-
keita on 1 kappale ja B sarjan osakkeita on 200 000 
kappaletta. A ja B sarjan osakkeilla on yhtäläinen ää-
nioikeus.

NDC Networks Oy:llä on 7 670 000 osaketta.

Cinia Alliance Oy:llä on 1 360 000 osaketta.

Arctic Link Development Oy:llä on osakkeita 1 000 kpl, 
joista yhtiön hallussa on 500 omaa osaketta.

OptimeSys Services Oy:llä on osakkeita 177 316 kpl.

Yhtiön osakkeet

Vuonna 2021 päivitetyn strategiansa mukaisesti Ci-
nia kehittää tasapuolisesti tietoverkko-, kyberturval-
lisuus- ja ohjelmistoratkaisuiden tarjontaansa. Ohjel-
mistoratkaisuissa Cinian asema turvallisuuskriittisten 
toimintojen digitalisaatiossa on kasvanut ja uskotaan 
edelleen kasvavan.

Kyberturvapalveluiden ja luotettavien suurkapasiteet-
tisten datayhteyksien merkityksen arvioidaan myös li-
sääntyvän ja Cinialla on hyvä mahdollisuus kasvaa täs-
sä segmentissä vähintään toimialan kasvun tahdissa.

Cinia kasvattaa arvoaan myös panostamalla osan tu-
loksestaan pitkäjänteiseen kansallisen ja kansainväli-

sen tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamisen valmis-
teluun. Merkittävimpiä Cinian tietoverkkohankkeita ovat 
edelleen Suomen ja lähialueen runkoverkon vahvistami-
nen sekä eurooppalaisten ja globaalien yhteysratkaisu-
jen edistäminen. Tätä työtä teemme suoraan tai perus-
tamiemme yhteisyritysten kautta. 

Maailmanlaajuisen pandemian mahdollinen jatkumi-
nen ja geopoliittisen jännitteen kasvu tuovat lisäepä-
varmuutta toimintaympäristöön. Cinia toimii erittäin 
nopeasti muuttuvien markkinoiden ympäristöissä, jo-
ten jatkuva toiminnan kehittäminen ja herkkyys muu-
toksiin on menestymisen edellytys.

Helmikuun 2022 alussa allekirjoitettiin aiesopimus 
(MoU) myös japanilaisen kumppanin kanssa arktisen 
merikaapelihankkeen kehitysyhteistyöhön liittyen. 

Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päät-
tymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Näkymät vuodelle 2022

Olennaiset tapahtumat  
tilikauden jälkeen
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Milj. € 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

LIIKEVAIHTO 75,60 59,70

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen  
lisäys (+) / vähennys (-)

-0,15 0,12

Valmistus omaan käyttöön (+) 0,85 0,44

Liiketoiminnan muut tuotot 6,22 5,34

Materiaalit ja palvelut -29,53 -23,25

Henkilöstökulut -27,71 -21,87

Poistot ja arvonalentumiset -6,35 -5,38

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja arvonalentumiset -3,14 -2,64

Liiketoiminnan muut kulut -8,13 -5,73

Osuus pääomaosuus-menetelmällä yhdisteltyjen  
sijoitusten voitoista/tappioista

0,00 -0,20

LIIKEVOITTO 7,64 6,55

Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -1,07 -1,07

TULOS ENNEN VEROJA 6,57 5,48

Tuloverot -1,14 -1,10

TILIKAUDEN TULOS 5,43 4,38

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 5,34 4,39

Määräysvallattomille omistajille 0,09 0,00

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 5,43 4,38

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 5,34 4,39

Määräysvallattomille omistajille 0,09 0,00

Konsernin tuloslaskelma
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Konsernitase

Pitkäaikaiset varat Milj. € 2021 2020

Liikearvo 17,50 13,43

Muut aineettomat hyödykkeet 19,26 9,4

Aineelliset hyödykkeet 64,99 64,59

Käyttöoikeusomaisuuserä (IFRS 16) 10,35 10,94

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 0,00 0,50

Pitkäaikaiset saamiset 2,96 1,65

Muut rahoitusvarat 0,07 0,07

Pitkäaikaiset varat yhteensä 115,13 100,58

Lyhytaikaiset varat Milj. €

Vaihto-omaisuus 3,69 0,90

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 10,77 6,54

Muut saamiset 3,71 3,40

Rahat ja pankkisaamiset 14,37 9,19

Lyhytaikaiset varat yhteensä 32,55 20,03

VARAT YHTEENSÄ 147,68 120,62
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Konsernin rahavirtalaskelma

Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

Tulos ennen veroja 6,57 5,48

Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 6,35 5,38

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja arvonalentumiset 3,14 2,64

Rahoitustuotot ja -kulut 1,03 1,00

Korkokulut leasingveloista 0,04 0,05

Muut oikaisut -7,49 -6,14

Yhteensä 9,64 8,41

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -5,07 1,00

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -2,80 -0,13

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 6,86 0,57

Yhteensä -1,01 1,44

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1,09 -1,02

Maksetut korot leasingveloista -0,04 -0,05

Saadut korot 0,06 0,02

Maksetut verot 0,22 -0,18

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 7,78 8,61

Investointien rahavirta

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla 

-4,22 -3,29

Investoinnit pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviin sijoituksiin 0,50 -0,50

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15,38 -7,78

Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten luovutustulot

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 5,78 6,73

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen  
luovutustulot

3,01

Investointien rahavirta yhteensä -13,32 -1,84
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Rahoituksen rahavirta Milj. € 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020

Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 11,61 0,38

Leasingvelkojen vähennys (-) -0,65 -1,56

Maksetut osingot -0,25 -0,46

Rahoituksen rahavirta yhteensä 10,72 -1,64

Rahavarojen muutos 5,18 5,14

Rahavarat 1.1. 9,19 4,06

Rahavarat 31.12. 14,37 9,19

Konsernin rahavirtalaskelma
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www.cinia.fi

linkedin.com/company/cinia

www.facebook.com/ciniafinland

www.twitter.com/ciniafinland

www.instagram.com/ciniafinland
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