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Cinia on suomalainen tietoverkko- ja ohjelmistopal-
veluita sekä kyberturvallisuusratkaisuja tarjoava tie-
toliikenteen ja tietotekniikan monialayritys. Cinia 
toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tie-
toliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tie-
toliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen 
kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan 
tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkko-
ja.  Cinian asiakkaita ovat muun muassa yhteiskunnal-
lisesti tärkeiden palveluiden tuottajia.

Konserni muodostui tilikaudella emoyhtiö Cinia  Oy:stä 
ja emoyhtiön omistamista tytäryhtiöistä C-Lion1 Oy, 
 Cinia Cloud GmbH, Netplaza Oy, NDC Networks Oy ja 
Cinia Alliance Oy. 

Konsernirahoitus on järjestetty omistajien sijoituksil-
la ja rahalaitoslainoilla.

Toiminnallisesti ja johtamisen kannalta liiketoimin-
ta jakautui tilikaudella 2020 vuoden alussa tehdyn 
organisaatiouudistuksen jälkeen kuuteen liiketoi-
mintalinjaan. Neljä liiketoimintalinjaa toimi pääosin 
tietoverkkoratkaisujen alalla, yksi pääosin kyberturval-
lisuusratkaisujen ja yksi puhtaasti ohjelmistoratkaisu-
jen 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.

Yleistiedot yhtiöstä

Rakenne ja rahoitusjärjestelyt
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Konsernin kokonaisliikevaihto nousi vuoteen 2019 
verrattuna noin 10,1 miljoonaa euroa (+20,5 %). Kas-
vua oli useissa palveluissa, mutta erityisen suuri osa 
orgaanisesta kasvusta tuli aluekuituverkkoratkaisuis-
ta ja ohjelmistoratkaisuista. Organisaatiomuutoksel-
la tavoiteltiin erityisesti kasvavaa kykyä luoda uutta 
liikevaihtoa myynnin ja uuden liiketoiminnan kehittä-
misen kautta. Tässä tavoitteessa onnistuttiin kohtuul-
lisesti, vaikka maailmanlaajuinen Covid19-pandemia 
hidasti useita hankkeita ja asiakasneuvotteluita. 

Yhtiö panosti edelleen liiketoiminnan kasvattamiseen 
kansainvälisessä yhteyspalvelutoiminnassa, jossa tär-
keänä osana on vuosina 2015-2018 tehty investoin-
ti C-Lion1-merikaapelijärjestelmään. Tämän järjes-
telmän Hangon haaroitus otettiin tuotantokäyttöön 
vuoden 2020 alusta.

Kansainvälisten yhteyspalveluiden liiketoiminta on 
edelleen kasvussa ja on myös yhtiön kehityspanos-
tusten tärkeä kohde. Cinia otti tilikauden aikana käyt-
töön uuden siirtoverkkoyhteyden Suomen ja Ruotsin 
välillä, mikä vahvistaa edelleen Cinian verkkoyhteys-
palveluita Pohjois-Euroopan alueella. Euroopan ja Ve-
näjän sekä Euroopan ja Aasian välisten yhteystarpei-
den kysyntä jatkui tilikaudella voimakkaana.

Kyberturvallisuuspalveluissa markkina on kasvava 
ja trendin uskotaan jatkuvan pitkään digitalisaation 
ulottuessa yhä laajemmalle ja syvemmälle yhteis-
kunnan kaikissa toiminnoissa. Cinia päätti vahvistaa 
asemaansa tässä markkinassa ostamalla OptimeSys 
Group Oy:n koko osakekannan 24.11.2020 allekir-
joitetulla sopimuksella. Yrityskauppa astui voimaan 
1.1.2021. 

Edellä mainitun OptimeSys Group Oy:n lisäksi Cinia 
Oy osti 1.2.2020 NDC Networks Oy:n koko osakekan-
nan. NDC Networks Oy toimittaa ja kehittää langat-
tomia tiedonsiirtopalveluja ja IoT-ratkaisuja vaativiin 
ympäristöihin kuten energiateollisuuteen, liikentee-
seen ja logistiikkaan, puolustus- ja turvallisuusalalle 
sekä raskaaseen teollisuuteen.

Kysyntä Cinian ohjelmistoratkaisuissa jatkui kokonai-
suudessaan hyvällä tasolla ja orgaanista kasvua liike-
vaihdossa oli 21,7 %. Samalla tämän liiketoiminnan 
kannattavuus parani merkittävästi. Vuoden aikana 
voitettujen uusien projektikilpailujen sekä vakiintu-
neen asiakaskunnan hyvän projektikannan johdosta 
seuraavaan vuoteen lähdetään viime vuoden alkua 
vahvemmalla tilauskannalla.

Vuonna 2019 Cinian ja DIF-rahastoyhtiön perustama 
Adola Oy käynnisti toimintaansa Suomen valokuitu-
verkkomarkkinoilla.

Arktisen Arctic Connect -merikaapelin rakentamisen 
valmistelua varten perustettiin vuonna 2020 venäläi-
sen MegaFon-yhtiön kanssa hankeyhtiö Arctic Link 
Development Oy. Cinian omistus tässä hankeyhtiös-
sä toteutuu yhteisyrityksen Cinia Alliance Oy kautta. 
Cinia Alliance Oy:ssä osakkaina tai rahoitusosapuoli-
na on Cinia Oy:n ohella norjalaisia, japanilaisia ja suo-
malaisia yrityksiä ja yhteisöjä.  

Cinia Oy ja Digita Oy solmivat tilikauden lopussa sopi-
muksen liiketoimintakaupasta, jonka mukaan Cinian 
mastoliiketoiminta siirtyi 31.12.2020 Digitalle.  

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 sekä Cinia Alliance Oy. 

Cinian konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälis-
ten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadit-
taessa on noudatettu 31.12.2020 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 
2020 oli 59,70 miljoonaa euroa. Liiketulos oli voitol-
linen 6,55 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 6,3 miljoonaa euroa 
(2019: 6,3). Konsernin oman henkilöstön työtä inves-
tointeihin sisältyy 0,4 miljoonan euron arvosta. 

Arvio taloudellisesta asemasta  
ja keskeiset tunnusluvut 

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

Cinia-konserni (IFRS) 2020 2019

Liikevaihto M€ 59,70 49,55

Liikevoitto/-tappio M€ 6,55 3,98

Liikevoitto % liikevaihdosta 11,0 % 8,0 %

Oman pääoman tuotto % (ROE) 9,6 % 5,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 8,2 % 5,1 %

Omavaraisuusaste (%) 45,9 % 44,9 %

Emoyhtiö Cinia Oy (FAS) 2020 2019

Liikevaihto M€ 42,41 40,59 

Liikevoitto/-tappio M€ 3,97 2,12

Liikevoitto % liikevaihdosta 9,4 % 5,2 %

Oman pääoman tuotto % (ROE) 1,2 % 3,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 5,3 % 3,7 %

Omavaraisuusaste (%) 45,7 % 47,6 % 

Oman ja sijoitetun pääoman tuotto % -tunnusluvut on laskettu KILA:n yleisohjeen mukaisesti.
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Riskienhallinta on osa Cinian strategiaprosessia ja 
hallintotapaa. Se toteutetaan yhtiön turvallisuuspoli-
tiikassa kuvatun vuosikellon mukaisesti. Riskiraport-
tien pohjalta laaditaan toimintasuunnitelmat kes-
keisimpien riskien hallitsemiseksi ja suunnitelmien 
toteutumista seurataan johtoryhmässä ja hallitukses-
sa. Konsernijohtoryhmän valmisteluelimenä toimii 
johtoryhmä.

Riskienhallinnan päätavoitteena on tukea Cinian stra-
tegisten tavoitteiden ja muiden avaintavoitteiden 
saavuttamista. Kokonaisvaltainen riskienhallinta tu-
kee liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja 
hyödyntämistä sekä vahvistaa Cinian yrityskuvaa.

Erityisesti verkkopalveluissa toimintansa luonteen 
vuoksi Cinialla on korkeat toimintavaatimukset järjes-

telmille ja verkkoinfrastruktuurille. Luotettavuuden ja 
käytettävyyden parantamista tehdään prosessikehi-
tyksellä sekä järjestelmien jatkuvalla uudistamisella 
ja yhteyksien reittivarmennuksilla.

Yrityksellä ei ole merkittävää korkoriskiä eikä valuutta-
riskiä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien 
asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan jo tar jousta 
tehtäessä ja pitkäaikaisissa verkkoyhteysvuokrissa neu-
votellaan osin/kokonaan ennakkomaksut.

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkas-
tuksen ja riskien hallinnan järjestämisestä. Cinia kon-
sernin yhtiöiden sisäinen tarkastus toteutetaan Cinia 
Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan valvonnassa Tar-
kastusvaliokunnan 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 ohjelmis-
toratkaisujen kautta. Sähkönkulutus on keskeinen 
tekijä Cinian koko toimialan ympäristövaikutuksia 
arvioitaessa, ja erilaisilla toiminnan tehokkuutta pa-
rantavilla digitalisaatioratkaisuilla voidaan vaikuttaa 
merkittävästi myös toimialan materiaalitehokkuu-
teen. Cinian tuotteiden ja palvelujen avulla asiakkaat 
ovat jo saavuttaneet hyviä tuloksia oman ympäristö-
jalanjälkensä pienentämisessä. 

Henkilöstön henkinen ja fyysinen vireys sekä luotta-
muksen ja arvostuksen 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 80 % on 
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 tili-
kaudella kirjattu kehittämistoimintaan liittyviä henki-
löstömenoja kuluina tulokseen 2,4 miljoonaa euroa 
(2019: 1,3). Tällaisia tutkimus- ja kehityshankkeita ovat 

olleet muun muassa Arctic Connect-kaapelihanke, 
kyberturvallisuus, myyntitoiminnan kehittäminen, 
uudet M&A-hankkeet sekä kotimaan tietoliikennever-
kon 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 2020 konsernin palveluksessa oli keskimää-
rin 301 (2019: 279) henkilöä. Emoyhtiön palveluk-
sessa tilikaudella 2020 oli keskimäärin 249 henkilöä 
(2019: 239). 

Selvitys tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan laajuudesta

Henkilöstö

Tilikauden aikana kirjatut henkilökunnan palkat ja palkkiot olivat:

Miljoonaa euroa 2020 2019

Cinia Oy 15,8 14,3

Cinia-konserni 18,5 16,2
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Cinia Oy:n hallituksessa 1.1.–24.3.2020 välisenä aika-
na toimi puheenjohtajana Esko Aho ja jäseninä Han-
na Maria Sievinen, Janne Yli-Äyhö, Annika Ekman ja 
Vesa Aho. 

Ajanjaksolla 24.3.–31.12.2020 hallituksessa toimi pu-
heenjohtajana Esko Aho ja jäseninä Janne Yli-Äyhö, 
Annika Ekman, Vesa Aho ja Anni Vepsäläinen. Halli-
tuksen varapuheenjohtajana toimi 1.1.–24.3.2020 
Hanna Maria Sievinen ja 24.3.–31.12.2020 Janne Yli-
Äyhö. 

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

C-Lion1 Oy:n hallituksessa 1.1.–31.12.2020 välisenä 
aikana toimi puheenjohtajana Ari-Jussi Knaapila ja jä-
seninä Anna Latvala, Tarja Oinonen-Rouvali sekä Ta-
neli Vuorinen.

Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa.

Netplaza Oy:n hallituksessa 1.1.–22.3.2020 välisenä 
aikana toimi puheenjohtajana Ari-Jussi Knaapila ja 

 jäseninä Jorma Hanhimäki, Taneli Vuorinen, Tarja Oi-
nonen-Rouvali sekä Anna Latvala. Ajanjaksolla 23.3.– 
31.12.2020 hallituksessa toimi puheenjohtaja Ari Jus-
si-Knaapila ja jäseninä Tarja Oinonen-Rouvali ja Anna 
Latvala.

NDC Networks Oy:n hallituksessa 1.1.–30.1.2020 väli-
senä aikana toimi puheenjohtajana Tapio Vesterinen 
ja jäseninä Markus Ahonen, Jukka Laakso ja Juho Ri-
kala. Ajanjaksolla 31.1.–2.2.2020 hallituksessa toimi 
Anttoni Vesterinen, Markus Ahonen, Jukka Laakso 
ja Juho Rikala. 3.2.–31.12.2020 välisenä aikana NDC 
Networks Oy:n hallituksessa toimi puheenjohtajana 
Ari-Jussi Knaapila ja jäseninä Markus Ahonen ja Tarja 
Oinonen-Rouvali.

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

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

Cinia Oy:llä on 1 289 856 osaketta (2019: 1 289 856). 

Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja 
yhtiön varoihin.

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 %.

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.

Netplaza Oy:llä on 115 140 osaketta (2019: 115 140), 
joista yhtiön omassa hallussa on 1000 osaketta.

NDC Networks Oy:llä on 7 670 000 osaketta.

Cinia Alliance Oy:llä on 840 000 osaketta.

Yhtiön hallinto ja tilintarkastajat

Yhtiön osakkeet

Palkat ja palkkiot (tuhatta euroa) 2020 2019

Cinia Oy:n hallitus 128,1 122,1

Cinia konserni hallitukset 131,4 129,6

Cinia konserni toimitusjohtajat 524,5 378,4
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Perinteisten tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuiden 
rinnalla Cinia vahvistaa edelleen kyberturvallisuuden 
ratkaisujen tarjontaansa. Nopeat, turvatut ja luotet-
tavat suurkapasiteettiset datayhteydet tarjoavat suo-
malaisille yhteiskunnalle elintärkeän perustan. Cinia 
kasvattaa arvoaan myös panostamalla osan tulok-
sestaan pitkäjänteiseen kansallisen ja kansainvälisen 
tietoliikenneinfrastruktuurin rakentamisen valmiste-
luun. Merkittävimpiä Cinian tietoverkkohankkeita on 
edelleen Suomen runkoverkon ja kv-yhteyksien vah-
vistaminen, jota teemme nyt yhdessä perustamiem-
me yhteisyritysten kanssa. 

Maailmanlaajuisen pandemian jatkuminen tuo lisäepä-
varmuutta toimintaympäristöön. Cinia toimii erittäin 

nopeasti muuttuvien markkinoiden ympäristöissä, jo-
ten jatkuva toiminnan kehittäminen ja herkkyys muu-
toksiin on menestymisen edellytys.

Yritysostojen, yhteisyritysten perustamisen ja mui-
den kasvutoimenpiteiden ansiosta vuonna 2021 yh-
tiön liikevaihdolla on edellytykset kehittyä positiivi-
sesti, mutta pandemian vuoksi markkinakehitykseen 
ja kilpailun kovenemiseen liittyy nyt poikkeuksellisen 
suuria epävarmuustekijöitä. Vuonna 2021 aiempaa 
suurempi osa operatiivisesta tuotosta on varattu käy-
tettävän kasvun rahoittamiseen liiketoiminta- ja tuo-
tekehitystä sekä myyntitoimenpiteitä lisäämällä. 

Marraskuussa 2020 allekirjoitettu osakekauppa, jossa 
Cinia Oy osti OptimeSys Group Oy:n koko osakekan-
nan, astui voimaan 1.1.2021. Ostolla Cinia vahvistaa 
merkittävästi kyberturvallisuuden ratkaisuiden osaa-
mistaan ja tarjontaa ensisijaisesti kotimaan markki-
naan. 

Konsernin taloudellisessa asemassa ei tilikauden 
päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muu-
toksia. 

Näkymät vuodelle 2021

Olennaiset tapahtumat  
tilikauden jälkeen
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Milj. € 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

LIIKEVAIHTO 59,70 49,55

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

0,12 0,12

Valmistus omaan käyttöön (+) 0,44 0,59

Liiketoiminnan muut tuotot 5,34 0,13

Materiaalit ja palvelut -23,25 -13,74

Henkilöstökulut -21,87 -19,41

Poistot ja arvonalentumiset -5,38 -4,69

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja arvonalentumiset -2,64 -2,45

Liiketoiminnan muut kulut -5,73 -6,07

Osuus pääomaosuus-menetelmällä yhdisteltyjen  
sijoitusten voitoista/tappioista

-0,20 -0,06

LIIKEVOITTO 6,55 3,98

Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -1,07 -1,06

TULOS ENNEN VEROJA 5,48 2,92

Tuloverot -1,10 -0,53

TILIKAUDEN TULOS 4,38 2,39

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 4,39 2,39

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4,38 2,39

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 4,39 2,39
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Konsernitase

Pitkäaikaiset varat Milj. € 2020 2019

Liikearvo 13,43 8,96

Muut aineettomat hyödykkeet 9,4 11,72

Aineelliset hyödykkeet 64,59 60,60

Käyttöoikeusomaisuuserä (IFRS 16) 10,94 11,77

Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt sijoitukset 0,50 0

Pitkäaikaiset saamiset 1,65 1,25

Muut rahoitusvarat 0,07 0,07

Laskennalliset verosaamiset 0 0,12

Pitkäaikaiset varat yhteensä 100,58 94,47

Lyhytaikaiset varat Milj. €

Vaihto-omaisuus 0,90 0,77

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 6,54 11,50

Muut saamiset 3,40 0,57

Muut rahoitusvarat 0 3,03

Rahat ja pankkisaamiset 9,19 4,06

Lyhytaikaiset varat yhteensä 20,03 19,93

VARAT YHTEENSÄ 120,62 114,40
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Konsernin rahavirtalaskelma

Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

Tulos ennen veroja 5,48 2,92

Oikaisut

Suunnitelman mukaiset poistot 5,38 4,69

Käyttöoikeusomaisuuserien poistot ja arvonalentumiset 2,64 2,45

Rahoitustuotot ja -kulut 1,00 0,99

Korkokulut leasingveloista 0,05 0,06

Muut oikaisut -6,14 -0,54

Yhteensä 8,41 10,57

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 1,00 -4,53

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -0,13 -0,26

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 0,57 5,52

Yhteensä 1,44 0,73

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1,02 -1,01

Maksetut korot leasingveloista -0,05 -0,06

Saadut korot 0,02 0,02

Maksetut verot -0,18 -0,39

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 8,61 9,85

Investointien rahavirta

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla 

-3,29

Investoinnit pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviin sijoituksiin -0,50

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7,78 -6,87

Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten luovutustulot 1,84

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 6,73

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen  
luovutustulot

3,01

Investointien rahavirta yhteensä -1,84 -5,03
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Rahoituksen rahavirta Milj. € 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019

Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 0,38 -3,22

Leasingvelkojen vähennys (-) -1,56 -1,55

Maksetut osingot -0,46 -0,46

Rahoituksen rahavirta yhteensä -1,64 -5,24

Rahavarojen muutos 5,14 -0,42

Rahavarat 1.1. 4,06 4,47

Rahavarat 31.12. 9,19 4,06

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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