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År 2013 var ur ekonomiskt perspektiv en utmanande 
tid i Finland. Väldigt solida Anvia stod inför lite andra 
utmaningar då verkställande direktör Matti Makko-
nen av hälsoskäl steg åt sidan i april. Bolaget leddes 
under största delen av året av vice verkställande 
direktör Harri Suokko. Året klarades av relativt bra 
under en kompetent ledning och med engagerad 
personal. Fastän omsättningen sjönk något var lön-
samheten fortsättningsvis god bland annat på grund 
av en stark placeringsportfölj. Den 9 december fick 
jag ansvar för detta mångsidiga bolag i utveckling. 

I slutet av hösten kunde man se att lågkonjunkturen 
påverkar även Anvia. Lågkonjunkturen har synts 
främst i att handeln med utrustning minskat och i 
att täckningsbidraget blivit lägre i olika enheter. I 
synnerhet i Anvia TV har handeln med utrustning 
minskat betydligt. Affärsverksamhet med tjänster är 
dock i kärnposition hos Anvia och vi har förbättrat 
vår ställning i synnerhet inom konsumenttjänster. 

Vår starka ekonomi har möjliggjort fortlöpande in-
vesteringar i fasta nätverk och i områden där Anvia 
har nät är tillgången på snabbt bredband i medeltal 
bäst i landet. Anvia har för avsikt att även framöver 
vara nära kunderna och vårt mål är även att vara 
bäst med avseende på allt annat gällande våra 
tjänster.  Vid verksamhetsutveckling krävs en omut-
lig vilja att producera den bästa kundupplevelsen. 
Vi har fokus på hög kvalitet och på att hela tiden 
förbättra vår prestanda. Utmärkta kommunikations-
tjänster är en viktig förutsättning för att Österbotten 
samt Mellersta och Södra Österbotten ska bibehålla 
sin starka konkurrenskraft även i fortsättningen. 

Televerksamhet lyder under myndighetsreglering 
i Finland. I motsats till den allmänna utvecklingen 
i samhället håller man på att utöka regleringen av 
branschen, bland annat till partiverksamhet gäl-
lande beställarförbindelser på bredband. Anvia för 
en aktiv diskussion med myndigheterna huruvida en 
reglering överhuvudtaget är motiverad med tanke 
på en fungerande marknad, eftersom konkurrensen 
mellan mobilt bredband och fast bredband hela 
tiden har pressat ner priserna till kundernas fördel. 

En eventuell reglering kan i värsta fall innebära 
slutet på operatörernas investeringar i bredbandsnät 
och underhåll av näten, om priserna fastställs till 
en sådan nivå som inte ger lockande avkastning 
på investeringar. Detta skulle leda till att fast nät 
blir en produkt för ett fåtal, med ett pris som kan 
bli avsevärt högre för slutkunden – vilket vore helt i 
strid med syftet med reglering. 

Tv-marknaden är i ett brytningsskede och nya 
möjligheter uppstår för nya tjänstemodeller. Anvia 
lanserade tv-tjänsten Watson i hela landet precis 
innan jul. Watson är den första konsumenttjänsten 
som är oberoende av Anvias eget fasta nät och 
målet är att få en betydande kundkrets även utanför 
de österbottniska landskapen. Watson väntas ge 
en högre omsättning och i år satsar vi avsevärt på 
tjänsten. Watson-tjänsten baseras på programvara 
från Anvias dotterbolag Hibox Systems Ab, och 
Hibox satsar kraftigt på att föra ut programvaran på 
den internationella marknaden. 

Under detta år övervägs även en internationalise-
ring av Watson. Förutsättningarna verkar vara goda, 
bara vi får fram tillräckligt bra kommersiella villkor 
med innehållsproducenterna. Watson nådde god 
framgång redan i mars 2014 i den internationella 
tävlingen ”TV Connect Industry Award”, i serien ”Best 
Multiscreen Service”.

Anvia Securis omsättning utvecklades i stort sett 
som planerat i ett svårt konjunkturläge. Med sträng 
kostnadskontroll och systematiska satsningar på att 
sälja tjänster har bolagets position på marknaden i 
Västra och Södra Finland blivit starkare och utsik-
terna för innevarande år är försiktigt positiva. 

Jag vill tacka Anvias kunder, ägare och partner för 
tilltron till vårt bolag. Även framöver gör vi vårt 
bästa för att svara på era förväntningar, till och med 
överträffa dem. Tack till alla Anviaanställda för ett 
gott arbete och er vilja att ge kunder god betjäning. 

Mika Vihervuori

Verkställande direktörens  
översikt
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AnviAs Affärsområden 2014

AnviA iCT producerar it- och datakommu-
nikationstjänster till konsumenter, företag, 
offentlig sektor och andra operatörer. 

AnviA seCuri erbjuder tjänster och utrust-
ning inom säkerhetsteknik och låsning. 

AnviA Tv levererar tjänster och utrustning 
för att sända, förmedla och mottaga tv-bild 
bland annat till operatörer, elentreprenörer 
och återförsäljare av hemelektronik.

AnviA WATson-affärsverksamheten produ-
cerar och utvecklar tv- och underhållnings-
tjänster som levereras via bredband. 

närheT Till kunden är grundvalen för Anvias 
strategi, och detta syns i produkter, betjäning, 
kundbemötande och i all verksamhet. Anvia 
vill vara den bästa partner som kunden kan ha 
när det gäller att dra nytta av informations- och 
kommunikationsteknologi. Anvia producerar 
lösningar som hjälper kunden att nå framgång i 
sin egen affärsverksamhet, att trivas med internet 
och tv, att hålla kontakt med andra och att uppleva 
trygghet.

TidsenligheT är en förutsättning för framgång och 
kräver ständig utveckling av tjänster, kompetens 
och verksamhetssätt. Anvia söker aktivt nya tjänster 
och verksamhetssätt som ger möjligheter att växa 
och betjäna kunder allt bättre. Anviaanställda 
utvecklar aktivt sin kompetens.

lönsAm TillväxT är ett centralt mål för Anvias 
affärsverksamhet. Utmaningar finns i utsikterna för 
tillväxt i Anvias traditionella verksamhetsområde 
och därför har Anvia påbörjat strategisk planering 
för att söka tillväxt via nya affärsmöjligheter. En 
viktig roll har ICT-, TV- och säkerhetstjänster som 
inte är beroende av Anvias nät; med hjälp av dessa 
kan Anvia vidga sitt marknadsområde. 

fAsTA näTeT oCh TjänsTer i fAsTA näTeT är 
kärnan i Anvias affärsverksamhet. Framtida tjänster 
kräver kraftfulla, stabila och tillförlitliga förbindelser, 
och sådana kan erbjudas endast i fast nät. Anvia 
satsar avsevärt på snabba fasta nät genom att 

bygga fibernät, dubbelrikta kabel-tv-nät och 
vidareutveckla bredbandstjänster i kopparnät. 

ägArvärdeT förbättrar Anvia genom lönsam 
tillväxt, lönsamma investeringar och genom att 
betala konkurrenskraftig vinstutdelning på ägarnas 
investering. Enligt sin vinstutdelningspolicy betalar 
Anvia varje år hälften av koncernens resultat i 
vinstutdelning.

År 2013 
i korthet

Fördelar och upplevelser 
med kommunikationsteknologi

Koncernens omsättning uppgick till 108 miljoner 
euro, vilket var mindre än året innan. På omsätt-
ningsutvecklingen inverkade i synnerhet en mins-
kad handel med utrustning i ICT- och TV-affärsom-
rådena, och i bakgrunden finns en allmän nedgång 
i handeln med hemelektronik samt försiktighet i 
företag angående it-investeringar. Försäljning av it-
utrustning till företag har i viss utsträckning ersatts 
med avtal om tjänster och inkomsterna från dessa 
fördelas över en längre tid. Av Anvias affärsområden 
ökade Securi sin omsättning från året innan. 

Anvias rörelseresultat var mindre än året innan, nu 
6,0 miljoner euro. Koncernens resultat utvecklades 
däremot positivt i och med vinster från värdepap-
persförsäljning och värdeökning på värdepapper. 
Räkenskapsperiodens resultat uppgick till 9,5 
miljoner euro. Resultatet belastas av nedskrivningar 
av engångskaraktär på anläggningstillgångar och 
lagervärden till ett värde av 0,8 M €. 

I Anvias ledning skedde ändringar under räken-
skapsperioden. Koncernchef Matti Makkonen blev 
sjukskriven i april och lämnade sin post i december. 
Diplomingenjör Mika Vihervuori tillträdde som verk-
ställande direktör 9.12.2013. Däremellan skötte vice 
verkställande direktör Harri Suokko verkställande 
direktörens uppgifter.

ekonomiska nyckeltal 2013 2012 2011
Omsättning, 1000 € 108 208 114 812 116 563
Rörelsevinst, 1000 € 6 007 7 832 9 202
Räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 9 468 7 454 7 000
Soliditet % 81 81 82
Bruttoinvesteringar, 1000 € 16 130 15 934 13 605
Balansens slutsumma, 1000 € 138 448 136 830 134 610
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Anvia är en koncern som verkar inom branscherna informations-, 
kommunikations- och säkerhetsteknologi. Anvia är Finlands 
fjärde största teleoperatör och erbjuder moderna och 
högkvalitativa lösningar för kommunikation, it-administration 
och säkerhet till konsumenter och företag. Alltid nära kunden. 

Osäkerheten i de ekonomiska 
verksamhetsbetingelserna 
syntes i Anvia-koncernens 
operativa resultat år 2013.
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Anvia ICT

Anvia ICT fördelas med kunderna som utgångs-
punkt på tre affärsenheter: Konsumenttjänster, 
Företagstjänster och Nät. Försäljningsverksamheten 
sammanfördes i slutet av året till en gemensam 
försäljningsenhet. Sedan tidigare har affärsområdet 
ICT haft gemensamma supportenheter för leverans 
och installation samt tjänsteutveckling. Affärsområ-
det ICT omfattar koncernbolagen Anvia Abp, Anvia 
Företagstjänster Ab, Anvia Hosting Ab och Fenix 
Solutions Oy. Watson Nordic Ab som grundades i 
slutet av året är en egen affärsenhet från och med 
början av år 2014. 

Konjunkturnedgången i ekonomin avspeglades i 
företagskundernas anskaffningar av utrustning och 
system och Anvia ICT:s omsättning nådde inte upp 
till nivån året innan, nu uppgick omsättningen till 
84,3 miljoner euro. Omsättningen minskade även på 
grund av en ändring i strategin, i avsikt att ersätta 
försäljning av utrustning med avtal om tjänster, där 
kunden i stället för att göra en engångsinvestering 
betalar en månadsavgift. En förväntad minskning 
av fast telefoni och högre kostnader i synnerhet 
under det sista kvartalet försvagade det operativa 
resultatet.

BredBAnden Blir snABBAre 
Trots tuff konkurrens ökade antalet bredbandsabon-
nenter hos Anvia under året. Efterfrågan på i syn-
nerhet snabba uppkopplingar har ökat, vilket stöder 
Anvias syn på att varje hem och företag i framtiden 
behöver en snabb fast uppkoppling. Tv- och under-
hållningstjänster blir allt vanligare och även olika 
molntjänster. Dessa kräver stabila förbindelser med 
hög kapacitet, vilket bara fasta nät kan erbjuda. 

Den vanligaste hastigheten på bredband är för 
närvarande 10 Mbit/s och tillväxten är störst bland 

hastigheterna 50 och 100 Mbit/s. Dessa topphastig-
heter kan redan levereras till över 75 000 av Anvias 
kunder och antalet stiger hela tiden. 

Bredband blir allt förmånligare för kunderna. Intäk-
ten från bredband blir allt lägre per användare på 
grund av priskonkurrens och förmånliga avtal för 
husbolag vilka får allt större spridning.

I enlighet med sin strategi har Anvia fortsatt att 
investera markant i fiberbyggande samt i ombyg-
gande av kabel-tv-nät, för att via kabel-tv-nät kunna 
förmedla även datakommunikation. Via kabel-tv-nät 
åstadkommer man snabba förbindelser med betyd-
ligt mindre investeringar och snabbare än genom 
att bygga fibernät. Under året investerade Anvia 
cirka 10 miljoner euro i nät och för denna summa 
byggdes förbindelser på 100 Mbit/s tillgängliga för 
33 000 hushåll och företag. 

Anvia har vidgat sitt nät även genom att avtala 
med lokala nätandelslag om köp av deras affärs-
verksamhet. I slutet av år 2012 slöt Anvia avtal med 
centralantennandelslaget i Korsnäståget, Ristinum-
men keskusantenniosuuskunta, om att dess kabel-
tv-affärsverksamhet med tillhörande nät övergår till 
Anvia. Nätet började saneras till fibernät på våren. I 
november 2013 skaffade Anvia ett fibernät som varit 
i andelslaget Hakukaistas ägo i Kurikka. Anvia börjar 
förnya tekniken i maj 2014.

AnviA vill främjA snABBA förBindelser 
även i glesBygden
Goda dataförbindelser är nuförtiden basservice som 
enligt Anvia borde vara tillgänglig för alla. Under 
hösten testade Anvia att använda frekvensen 700 
MHz för leverans av bredband och har i och med 
uppmuntrande resultat tillsammans med Finnet-för-

bundet föreslagit att ta frekvensområdet i använd-
ning för att leverera bredband i glesbygdsområden 
där inte är lönsamt att bygga fiberförbindelser. 

Frekvensområdet 700 MHz används för närvarande 
för antenn-tv-sändningar, men användningsän-
damålet kommer sannolikt att ändras från tv till 
trådlöst bredband år 2017 i enlighet med det kom-
munikationspolitiska programmet för elektroniska 
medier. Målet för Finnet-förbundet och Anvia är att 
frekvenserna delas ut genom en så kallad skön-
hetstävling till en part som har för avsikt att möta 
glesbygdens behov av snabbt bredband. 

försäljningen Av Tv-TjänsTer posiTiv
Att supersnabbt bredband levereras via kabel-tv-nät 
har medfört ökad försäljning av kabel-tv-anslut-
ningar. Många husbolag har bytt ut sin antenn mot 
kabel-tv, eftersom de boende samtidigt fått tillgång 
till bredband på upp till 100 Mbit/s. På grund av 
detta och affärsverksamhetsköpen steg antalet 
kabel-tv-anslutningar under året med 7 %. 

Utvecklingen var positiv även gällande försäljningen 
av betal-tv-tjänster, trots ökad konkurrens från inter-
nationella tv-tjänster som förmedlas via internet. 

WATson-Tv-TjänsTen vidgAdes Till helA 
finlAnd  
Tv-och underhållningstjänster är en av tyngdpunkter-
na i Anvias konsumentsegment. Anvias tv-tjänst Wat-
son förnyades under året och lanserades till försälj-
ning i hela landet precis innan jul. Nu fungerar Watson 
via alla operatörers fasta bredbandsabonnemang. 

Watson svarar på kundernas behov på ett utmärkt 
sätt, eftersom allt fler vill titta på tv även under 
andra tider än när programmen sänds och via olika 
terminalapparater. Watson ger möjlighet att se 
program via en tv-apparat och dessutom via dator, 
surfplatta och smarttelefon. I Watson finns de tv-
kanaler som är gratis och många betal-tv-kanaler. 
Som nytt innehåll i Watson infördes bland annat 
Makuunis beställfilmer. 

I samband med att tjänsten lanserades till försälj-
ning i hela landet lanserade Anvia som första i 
Finland en Watson-tv-sticka, som är en iptv-box 
bara litet större än en tändsticksask. 

För att administrera och utveckla Watson och övriga 
digitala tv-innehållstjänster grundade Anvia och 
Makuuni ett samägt företag, Watson Nordic Ab, som 
är ett dotterbolag till Anvia. Avtal om återförsälj-
ning av Watson har slutits med flera bolag som är 
medlemmar i Finnet-förbundet. 

Affärsområdet Anvia ICT producerar tjänster inom telekommunikation 
och it till konsumenter, företag och offentlig sektor samt till 
operatörer. Anvia är en klar marknadsledare inom telekommunikation 
i fast nät i Österbotten samt i Mellersta och Södra Österbotten. Anvia 
är dessutom Finlands fjärde största teleoperatör.

Anvia iCT   2013 2012 2011

Omsättning, 1000 € 84 310  88 152 88 819                                
Driftsbidrag, 1000 € 17 934  19 255 21 411
Personal 561 563 571

Antal anslutningar  2013 2012 2011

Telefonanslutningar 51 588 60 926 65 708                            
Kabel-tv-anslutning 77 623 72 467 67 814
Bredbandsanslutningar 62 812 62 575 60 389
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Anvia TV

Anvia TV:s produkter används bland annat i Anvia 
ICT:s fibernät. Anvia TV är även Finlands ledande 
leverantör av centralantennutrustning.

Anvia TV är intensivt med och utvecklar Watson-tv-
tjänsten. Tjänsten är baserad på Hibox Systems Ab:s 
teknologi och Anvia TV sköter innehållsavtal, drift 
och återförsäljning till andra operatörer. 

Hibox Systems Ab som utvecklar IPTV- och hotell-
tv-system har i enlighet med sin strategi avancerat 
på den internationella marknaden och har kunder i 
olika länder. 

I februari 2013 avstod Anvia från nätkoncessionerna 
för kanalknippena F och G i antenn-tv-nätet (DVB-
T2). Affärsverksamheten i kanalknippena upphörde 
redan under våren året innan.

Kunder till Anvia TV är bland annat operatörer, tv- 
och radiobolag, installationsföretag och detaljhand-
lare inom hemelektronik.

Anvia TV:s omsättning sjönk från året innan till 
15,3 miljoner euro. Bakgrunden till omsättnings-
minskningen är en allmän nedgång i handeln 
med hemelektronik på grund av recessionen samt 
förändringar på tv-marknaden, vilka återspeglas i 
försäljningen av digitalboxar. Anvia TV nådde under 
året en position som marknadsledare på digitalbox-
ar och hade en marknadsandel på över 30 procent, 
men eftersom totalförsäljningen av digitalboxar 
minskade så minskade avkastningen från denna. 

Vad gäller produkter med anknytning till nät har 
Anvia TV fortsatt att vidga utbudet av produkter för 
byggande av fibernät och underhåll av fibernät. 

Anvia Tv  2013 2012 2011

Omsättning, 1000 € 15 256 18 125 17 106                                
Driftsbidrag, 1000 € -135 1 236 735
Personal 43 39 34

Anvia TV-affärsområdet består av Anvia TV Oy och dess dotterbolag 
Hibox Systems Ab. Affärsområdet Anvia TV täcker en stor del av tv-
teknologins värdekedja, från produktion via utrustning och tjänster i 
olika sändningsnät ända till de tv-apparater som finns i hemmen. 

nyA TjänsTer för kommunikATion
Antalet fasta telefonabonnemang och teletrafiken 
minskade som väntat. Minskningen hos Anvia är 
dock klart långsammare än i landet i genomsnitt.

Som nya produkter för kommunikation lanserade 
Anvia tjänsten Anvia Kontakttjänst för företag och 
videosamtalstjänsten Lätta Knappen. Anvia Kontakt-
tjänst är en kommunikationslösning som passar 
olika stora företag och kan köpas som en tjänst, 
med telefonväxelegenskap och dessutom moderna 
videokonferenser och snabbmeddelanden. 

Lätta Knappen är planerad för behov inom i synner-
het vård- och omsorgsbranschen, såsom när god 
datasäkerhet behövs för distansmottagning som 
hålls av läkare, för rehabilitering och kamratstöd. 
Som namnet säger är Lätta Knappen väldigt lätt att 
använda, så tjänsten passar även äldre som inte har 
tidigare erfarenhet av att använda informationstek-
nik. 

Anvia Abp och Länsilinkki Oy slöt i juni avtal om att 
driften av centralsystem för telefoni externaliseras 
till Länsilinkki fr.o.m. 1.7.2013. Anvia blev samtidigt 
en betydande ägare i Länsilinkki Oy. 

molnTjänsTernA växer forTfArAnde
Bland företagskunder ökade användningen av 
molntjänster fortsättningsvis, dvs. ict-tjänster som 
produceras i en datahall hos tjänsteleverantören, 
vilket för sin del bygger upp behovet av snabba och 
tillförlitliga förbindelser. Produktion av molntjänster 
är en central del av Anvias affärsverksamhet. På 
grund av låga kostnader för idrifttagning, förutsäg-
bara kostnader och enkelt underhåll passar moln-
tjänster bra i sm-företag, som Anvias kundkrets till 
övervägande del består av. 

I företagssegmentet representeras den allt allmän-
nare tjänstemodellen även av tjänsten Anvia 360 
som lanserades under året. Anvia 360 erbjuder 
kunden it-utrustning och underhåll som en tjänst 
utan att kunden behöver göra investeringar. 

För Anvia är det viktigt att vara nära kunden och 
lätt att nå. För att förbättra betjäningen speciellt för 
småföretag öppnade Anvia en helt ny företagsbutik 
i Vasa, med alla it- och kommunikationstjänster och 
utrustning som sm-företag behöver. Sedan tidigare 
har Anvia en företagsbutik i Seinäjoki. 

sTörre efTerfrågAn på lösningAr som 
sTöder informATionsAdminisTrATion
Anvias satsning på att producera applikationer som 
stöder kundernas affärsverksamhet har burit frukt. 
Försäljningen har utvecklats i gynnsam riktning. Så-
dana applikationer är till exempel applikationer för 
hantering av kundrelationer, Business Intelligence 
och informationsdelning. 

För att bli starkare på detta område höjde Anvia i 
juni sin ägarandel i på CRM-system specialiserade 
Fenix Solutions Oy och Anvia äger nu 51 procent 
av bolaget ifråga. Anvia har varit delägare i Fenix 
Solutions sedan år 2010. 

TjänsTer för övervAkning oCh drifT 
produCerAs Till flerA operATörer  
Förutom nätkapacitet producerar Anvia till andra 
operatörer även bland annat nätövervaknings-, 
drifts- och helpdesk-tjänster. Efterfrågan på dessa 
har ökat klart under året och bland Anvias kunder 
finns operatörer från olika håll av Finland. Anvias 
övervakning-helpdesk har fått erkänsla för sin kom-
petens genom en andraplacering i tävlingen Årets 
Servicedesk. Anvia premierades dessutom med ett 
specialomnämnande för verktyg som tagits fram 
som stöd för arbetet. 
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Under räkenskapsperioden hade koncernen i 
genomsnitt 717 anställda. Då antalet anställda i 
genomsnitt räknats ut har även deltidsanställningar 
beaktats. Antalet anställda i genomsnitt i koncernen 
minskade med 22 personer under året. 

Arbetstillfredsställelsen bland anställda utreds varje 
år med en enkät som omfattar alla anställda. Från 
enkäten får företagsledningen, cheferna och alla 
anställda värdefull information om arbetsatmosfär, 
om hur bra organisationerna och ledarskapet fung-
erar samt om vad som borde förbättras. På basis 
av resultaten kommer man överens om enskilda 
åtgärder i varje enhet, i varje bolag och i hela kon-
cernen. Arbetstillfredsställelsen främjas genom bl.a. 
gott ledarskap, genom att organisera arbetet bra, 
genom att tillhandahålla ändamålsenliga verktyg för 
arbetet och genom kompetensutveckling. 

För att förbättra chefsarbetet fortsatte Anvia med 
utbildningsprogrammet God förman, som varje chef 
bör delta i.  Utbildningsprogrammet omfattar flera 
moduler, till exempel arbetssäkerhet, rekrytering 
och introduktionshandledning samt förändringsled-
ning. 

Andra tyngdpunkter i utbildningen var ny teknologi 
samt skötsel av kundrelationer. 

Hos Anvia tillämpas ett bonussystem, som omfattar 
alla anställda i koncernen. 

Anvia Abp:s personal har fyra representanter i bola-
gets förvaltningsråd. 

Personal

personalantal 
i genomsnitt  2013 2012 2011

Koncernen 716 738 735                            
Moderbolaget 448 449 376

löner och arvoden  
under räkenskapsåret 
1000 €  2013 2012 2011

Koncernen 29 097 30 309 28 089 
Moderbolaget 16 819 17 338 13 832

Bolagets viktigaste kunder är byggföretag, andra 
företag och offentlig sektor. Securi har verksamhets-
ställen på 11 orter. 

Securi ökade sin omsättning från året innan till 15,7 
miljoner euro. Tillväxt har skapats i synnerhet inom 
försäljning av säkerhetstekniska tjänster. 

I enlighet med sin strategi har Securi ökat andelen 
tjänsteproduktion i sin affärsverksamhet vid sidan 
av traditionella leveranser av låsning och system. 
Tjänsteproduktionen omfattar bland annat verksam-
het i en larmcentral i Karleby, avtal om nyckelad-
ministration och annat underhåll samt säkerhets-
lösningar som produceras som en tjänst, såsom 
kameraövervakning, passerkontroll och arbetstids-
redovisning. 

Som en ny tjänst införde Securi konceptet Securi 
Lock för bostads- och fastighetsaktiebolag. Med Se-
curi Lock produceras förnyande av låsning, underhåll 
och service som en tjänst utan att kunden behöver 
göra stora investeringar. En tyngdpunkt har även va-
rit att i hela landet sälja och leverera lösningar som 
är planerade för persontrygghet i servicehus. 

Securi befäste sin marknadsposition genom att 
vidga sin verksamhet till Birkaland och Södra Öster-
botten: i mars startades ett nytt verksamhetsställe 
i Tammerfors och i början av hösten köpte Securi 
verksamhet inom säkerhetsbranschen av Avalarm Oy  
i Ilmola. 

Anvia Securi
12

Anvia Securi Ab är ett av Finlands största bolag inom branschen säkerhet. 
Affärsverksamheten omfattar leveranser av låsning och dörrautomation 
samt elektroniska säkerhetssystem och tjänster i anknytning till dessa. 

Anvia securi  2013 2012 2011

Omsättning, 1000 € 15 707 14 096 14 769                                
Driftsbidrag, 1000 € 0 48  -222
Personal 108 100 96



1514

ledningsgruppen 2014  >>>

Arto Kukkonen
•	 Ekonomidirektör
•	 Ekonomie	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2009

Jussi Jurva
•	 Direktör	för	affärsverksam-	
 heten Anvia Nät
•	 Ingenjör
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2000

Mika Vihervuori
•	 Verkställande	direktör	 
•	 Diplomingenjör
•	 Anställd	i	koncernen	
 sedan år  2013

Leo Höykinpuro 
•	 Direktör	för	affärsområdet 
 Anvia Securi  
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2008

Marianne Hynninen
•	 Direktör	för	affärsområdet	 
 Anvia TV 
•	 Ekonomie	licentiat	och	 
 diplomingenjör 
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2009

Jaana Mäkinen 
•	 Personaldirektör
•	 Ekonomie	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 1988

Tiina Nieminen
•	 Kommunikationschef
•	 Filosofie	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 1998

Mathias Norrback
•	 Direktör	för	affärsområdet 
 Anvia Watson
•	 Juris	magister
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2008

Timo Ranta
•	 Försäljningsdirektör,	 
 affärsområdet Anvia ICT
•	 Ingenjör	
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2012

Harri Suokko
•	 Vice	verkställande	direktör,	 
 direktör för affärsområdet 
 Anvia ICT  
•	 Ingenjör	
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2010

Klaus Varis
•	 Direktör	för	affärsverksam-	
 heten Anvia Konsumenttjänster 
•	 Diplomingenjör
•	 Anställd	i	koncernen	 
 sedan år 2010

sTyrelsen

Arto Pohto
•	 f.	1956,	verkställande	direktör
•	 Kauhava
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2016
•	 I	styrelsen	sedan	år	2009

Elina Varamäki
•	 f.	1972,	ekonomie	doktor,	 
 forskare-överlärare
•	 Seinäjoki
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2014
•	 I	styrelsen	sedan	år	2011

Johan Malm
•	 f.	1967,	direktör
•	 Vasa
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2015
•	 I	styrelsen	sedan	år	2011

Aaro Honkola
•	 f.	1952,	finansdirektör
•	 Seinäjoki
•	 Vice	ordförande
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2014
•	 I	styrelsen	sedan	år	2005

Bengt Beijar
•	 f.	1951,	företagare
•	 Korsholm
•	 Ordförande
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2014
•	 I	styrelsen	sedan	år	2000

Juha Häkkinen 
•	 f.	1959,	vicehäradshövding
•	 Vasa
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2015
•	 I	styrelsen	sedan	år	2003

Aappo Kontu
•	 f.	1952,	verkställande	direktör
•	 Virmo	(Mynämäki)
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2016
•	 I	styrelsen	sedan	år	2009

Matti Korkiatupa
•	 f.	1955,	verkställande	direktör
•	 Seinäjoki
•	 Mandatperioden	upphör	31.12.2015
•	 I	styrelsen	sedan	år	2008

<<<

Förvaltning 

 Hemkommun Mandatperiod 
Ahläng Kjell, företagare Malax 2014
Alakoski Martti, förbundsordf. Kurikka 2016
Boström Peter, verkst. dir. Jakobstad 2014
Brunberg Ulf, fiskal Vasa 2016
Eklund Bo, ingenjör Karleby 2016
Flink Reijo, verkst. dir. Seinäjoki 2016
Gästgivars Lars-Erik, företagarråd, 
riksdagsman, vice ordförande Korsholm 2014
Haapanen Pekka, verkst. dir. Vasa 2015
Haapaniemi Jouni, utvecklingsdir. Lillkyro 2015
Hagfors Jan-Erik, verkst. dir.  Kauhava 2014
Jansson Bengt, filosofie magister Nykarleby  2014
Karp Caj-Erik, verkst. dir. Korsholm 2015
Kumpula-Natri Miapetra, 
riksdagsledamot  Vasa 2014
Luukko Juha, kommundirektör Seinäjoki 2016
Miikkulainen Esko, verkst. dir. Salo 2015
 

 Hemkommun Mandatperiod
Mäkynen Ari, sprutmästare Vasa 2015
Ojajärvi Anne, företagare Jalasjärvi 2016
Ojaniemi Yrjö, verksamhetsledare Lappo 2016
Pihlajamäki Jaakko, direktör           Seinäjoki 2015
Riippi Heikki, jordbrukare Laihela 2015
Risberg Pentti, projektchef Vasa 2014
Ruotsalainen Matti, direktör Vasa 2016
Simberg Kimmo, verkst. dir. Seinäjoki 2016
Storholm Stefan, verkst. dir. Jakobstad 2014
Tarkkanen Olli, verkst. dir., ordf. Seinäjoki 2014
Tourunen Elina, enhetschef Helsingfors 2016
Töyli Tuula, verkst. dir. Vasa 2014
Viljanen Ossi, verkst. dir.  Seinäjoki 2015
Westermark Tom, verkst. dir. Vasa 2015
Ylinen Mauno, agronom Kauhava 2015
Representanter för personalen:
Jyrkiäinen Sami, Närvä Ari, Mäki-Valkama Heikki, Viitasaari Antti 

förvAlTningsrådeT
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Verkställande direktör Olli Tarkkanen var ordförande i 
förvaltningsrådet och riksdagsman Lars-Erik Gästgivars 
var vice ordförande. Förvaltningsrådet sammanträdde tre 
gånger under verksamhetsåret. 

Vid bolagsstämman 23.5.2013 omvaldes av de medlem-
mar som stod i tur att avgå för följande treårsperiod: 
Martti Alakoski, Reijo Flink, Elina Tourunen, Yrjö Ojaniemi, 
Matti Ruotsalainen, Ulf Brunberg och Kimmo Simberg. 
Som nya medlemmar i förvaltningsrådet valdes Bo Ek-
lund, Anne Ojajärvi och Juha Luukko. 

Styrelsen sammanträdde totalt 15 gånger. Företagare 
Bengt Beijar har varit ordförande i styrelsen och ekonomi-
direktör Aaro Honkola vice ordförande. 

Förvaltningsrådet valde som nya medlemmar för en ny 
mandatperiod som utgår 31.12.2016 de styrelsemedlem-
mar som stod i tur att avgå: Aappo Kontu och Arto Pohto. 

Matti Makkonen var verkställande direktör och kon-
cernchef för Anvia Abp fram till 15.4.2013, då han blev 
sjukskriven. Vice verkställande direktör Harri Suokko 
skötte verkställande direktörens uppgifter under tiden 
15.4–9.12.2013 och Mika Vihervuori tillträdde som verkstäl-
lande direktör 9.12.2013.
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letrafik externaliseras till Länsilinkki fr.o.m. 
1.7.2013. Anvia blev samtidigt en betydan-
de ägare i Länsilinkki Oy. 

För att administrera och utveckla Watson-
tjänsten och övriga digitala tv-innehålls-
tjänster grundade Anvia Abp och Makuuni 
Oy ett samägt företag, Watson Nordic Ab. 
Anvias ägarandel är 80 %.

ekonomisk uTveCkling  
Under räkenskapsperioden uppgick Anvia-
koncernens omsättning till 108,2 miljoner 
euro (114,8 milj. €), vilket var 5,7 % min-
dre än året innan. En allmän osäkerhet i 
ekonomin har inverkat i synnerhet på fö-
retagskundernas anskaffning av it-tjänster 
samt på försäljningen av apparatur inom 
TV-affärsverksamheten. Omsättningsut-
vecklingen påverkades även att handel 
med it-utrustning ersatts av tjänstebase-
rade avtal. Inkomsterna från dessa avtal 
fördelas jämt över hela avtalsperioden. 

Rörelsevinsten uppgick till 6,0 miljoner euro 
(7,8), dvs. 5,6 % (6,8 %) av omsättningen. 
Koncernens planmässiga avskrivningar var 
8,9 milj. € (8,9) och avskrivningar på af-
färsvärden var 2,2 milj. euro (2,8). Räken-
skapsperiodens rörelseresultat belastades 
av avskrivningar av engångskaraktär till ett 
värde av 0,8 M € på anläggningstillgångar 
och lagervärde.

Koncernens vinst för räkenskapsperioden 
ökade från året innan i och med försäljning 
av finansiella värdepapper samt uppgång 
i värden på värdepapper som koncernen 
äger och uppgick nu till 9,5 milj. € (7,8).
 
Koncernens resultat per aktie var 111 euro, 
medan resultatet var 87 euro året innan.

väsenTligA händelser under 
räkenskApsperioden 
I enlighet med sin strategi har Anvia fort-
satt att investera avsevärt i byggande av 
fibernät samt ombyggande av kabel-tv-nät 
för att nätet ska kunna förmedla även da-
takommunikation. Genom att dra nytta av 

verksAmheTsBeTingelser
Den ekonomiska recessionen och mark-
nadsläget utgjorde en utmanande miljö 
för Anvia år 2013. Osäkerheten i ekonomin 
syntes i företagssegmentet som en för-
siktighet i beslut om ICT-investeringar. På 
Anvia TV:s försäljning inverkade samtidigt 
även en allmän nedgång i handeln med 
hemelektronik samt förändringar på tv-
marknaden.

Konkurrensen inom telekommunikations-
branschen är fortsättningsvis hård, vilket 
lett till att priserna sjunkit.  Trots detta utö-
kades under året antalet kunder med bred-
bandsabonnemang hos Anvia. I synnerhet 
har efterfrågan på snabba uppkopplingar 
ökat i och med tv- och underhållningstjäns-
ter som förmedlas via internet samt i och 
med molntjänster som blir allt vanligare 
på företagsmarknaden. Anvias syn på att 
varje hem och företag behöver en snabb 
fast nätförbindelse stöds av utvecklingen. 
 
konCernsTrukTuren oCh dess 
uTveCkling
Under räkenskapsperioden hade Anvia tre 
affärsområden: ICT-affärsverksamhet, TV-
affärsverksamhet och Securi-affärsverk-
samhet. Som nytt affärsområde infördes 
1.1.2014 Watson-affärsverksamheten.
 
Anvia-koncernens juridiska struktur 1.1.2014 
består av moderbolaget Anvia Abp och 
dess dotterbolag: 
- Företagstjänster Ab med dotterbolaget
 Fenix Solutions Ab
- Anvia Hosting Ab
- Anvia Securi Ab
- Anvia TV Oy med dotterbolaget 
 Hibox Systems Ab
- Watson Nordic Ab
- Anvia Fastigheter Ab

Anvia höjde i juni sin ägarandel i på CRM-
system specialiserade Fenix Solutions Oy 
och äger nu 51 % av bolaget.
 
Anvia Abp och Länsilinkki Oy slöt i juni av-
tal om att driften av kontrollsystem för te-

kabel-tv-nätet åstadkommer man snabba 
uppkopplingar betydligt snabbare och med 
mindre investeringar än genom att bygga 
fibernät. Anvia kan i slutet av år 2013 le-
verera bredband på upp till 100 Mbit/s till 
över 75 000 av sina kunder. 

I slutet av år 2012 slöt Anvia avtal med Ris-
tinummen keskusantenniosuuskunta (Kors-
nästågets centralantennandelslag) om att 
dess kabel-tv-affärsverksamhet med till-
hörande nät övergår i Anvias ägo. Nätet 
började saneras till fibernät under våren. I 
slutet av året köpte Anvia Abp ett fibernät 
som varit i andelslaget Hakukaistas ägo i 
Kurikka. 

Den genomsnittliga intäkten per använ-
dare har vad gäller bredbandsabonnemang 
sjunkit på grund av priskonkurrens och av-
tal med husbolag, vilka är fördelaktiga för 
boende. 

Anvia lanserade som nya tjänster för fö-
retag och offentliga organ telefoni- och 
kommunikationslösningen Anvia Kontakt-
tjänst och tjänsten Anvia 360 som erbjuder 
kunden it-utrustning och underhåll som en 
tjänst utan att kunden behöver göra inves-
teringar. 

I september lanserade Anvia videosam-
talstjänsten Lätta Knappen. Den är pla-
nerad speciellt för behov inom vård- och 
omsorgsbranschen, såsom när god datasä-
kerhet behövs vid distansmottagning som 
hålls av läkare samt för rehabilitering och 
kamratstöd i grupp. 

Watson-tv-tjänsten förnyades under året 
och lanserades i hela landet precis innan 
jul. Avtal om återförsäljning av Watson har 
ingåtts med flera bolag som är medlem-
mar i Finnetförbundet. 

Anvia TV:s omsättning försvagades av en 
allmän nedgång i handeln med konsu-
mentelektronik och förändringar på tv-
marknaden. Anvia TV har i slutet av året 
gjort nedskrivningar av engångskaraktär 

Styrelsens   
verksamhetsberättelse

på omsättningstillgångar och anläggnings-
tillgångar. Hibox som tar fram iptv- och 
hotell-tv-system har i enlighet med sin 
strategi avancerat på den internationella 
marknaden. 

I februari 2013 avstod Anvia från sina nät-
koncessioner för kanalknippena F och G i 
antenn-tv-nät (DVB-T2). Affärsverksamhe-
ten i kanalknippena upphörde redan på 
våren året innan. 

Securis ökade sin omsättning från året inn-
an och har lyckats öka andelen säkerhets-
tekniska tjänster i sin omsättning. Securi 
stärkte sin marknadsposition genom att ut-
öka sin verksamhet i Birkaland och i Södra 

Österbotten: i mars öppnades ett nytt verk-
samhetsställe i Tammerfors och på hösten 
köpte Securi Ilmolaföretaget Avalarm Oy:s 
affärsverksamhet i säkerhetsbranschen.

invesTeringAr oCh finAnsiering
Koncernens investeringar uppgick till totalt 
16,1 milj. € (15,9 milj. €). Huvuddelen av 
investeringarna hänförde sig till nätbyg-
gande inom ICT-affärsverksamheten. 

En del av tillgångarna har placerats i aktier, 
fondandelar och masskuldebrevslån som är 
föremål för offentlig handel. Bokföringsvär-
det för koncernens finansiella värdepapper 
var vid räkenskapsperiodens slut 20,7 milj. 
euro (21,3 milj. euro året innan) och mark-

nadsvärdet var 24,4 milj. euro (25,3 milj. 
euro).  

vinsTuTdelning
I enlighet med bolagsstämmans beslut 
betalade Anvia Abp en vinstutdelning på 
81 euro/aktie år 2012. Avstämningsdag för 
aktierna var 28.5.2013 och vinstutdelning 
betalades till aktieägare som 4.6.2013 var 
registrerade i värdeandelssystemet. 

Anvia Abp bedriver en aktiv vinstutdel-
ningspolicy. Styrelsen har fastslagit som 
princip för vinstutdelningen att bolaget 
betalar en stabil och konkurrenskraftig 
vinstutdelning till ägarna. Vinstutdelningen 
är minst hälften av koncernens årsresultat.

1  FTE: antalet anställda ändrat till heltidsanställda
2  NOE: antalet anställda i anställningsförhållande i medeltal  
3  De aktier som koncernen äger har avdragits från det totala aktieantalet 

Beräkningsformler:

Avkastning på eget kapital % (ROE)
Resultat före extraordinära poster – inkomstskatter på ordinär 
verksamhet X 100
Eget kapital (medeltal) + minoritetsandel (medeltal)

Som nyckeltalets divisor används medeltalet av värdena 
vid räkenskapsperiodens början och slut, vägt med 
räkenskapsperiodens längd.

Avkastning på investerat kapital % (ROI)
Resultat före extraordinära poster + finansiella kostnader för 
främmande kapital X 100
Balansens slutsumma (medeltal) – räntefria skulder (medeltal)

Som nyckeltalets divisor används medeltalet av värdena 
vid räkenskapsperiodens början och slut, vägt med 
räkenskapsperiodens längd.

Soliditet
Eget kapital + minoritetsandel x 100
Balansens slutsumma – erhålla förskott

I både divisor och dividend används bokslutsdagens värden.

ekonomiska nyckeltal 2013 2012 2011
MODERBOLAg 
Omsättning 69 260 70 071 67 541
Omsättning, förändring % -1,2 2,7 20,6
Rörelsevinst 8 498 8 905 10 731
Rörelsevinst % 12,3 12,7 15,7
Räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 9 632 9 355 9 701
Avkastning på eget kapital % 10,3 7,9 8,8
Soliditet % 80,9 83,1 88,6
Avkastning på investerat kapital % 11,2 9,2 11,8
Bruttoinvesteringar, 1000 € 14 557 14 211 11 050
Balansens slutsumma, 1000 € 152 543 154 142 149 266
Personalen i medeltal (FTE)1 448 449 376
Personalen i medeltal (NOE)2 474 480 407
Utdelning/aktie (förslag 2014) 80  81 80 
 
KONCERN
Omsättning, 1000 € 108 208 114 812 116 563
Omsättning, förändring % -5,7 -1,5 7,4
Rörelsevinst, 1000 € 6 007 7 832 9 202
Rörelsevinst % 5,6 6,8 7,9
Räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 9 468 7 454 7 000
Avkastning på eget kapital % 8,6 7,2 6,7
Soliditet % 81,0 80,6 81,6
Avkastning på investerat kapital % 10,8 9,6 11,5
Bruttoinvesteringar, 1000 € 16 130 15 934 13 605
Balansens slutsumma, 1000 € 138 448 136 830 134 610
Personalen i medeltal (FTE)1 716 738 735
Personalen i medeltal (NOE)2 765 794 795
Resultat per aktie3, 1000 € 111 87 81
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bestått av Bengt Beijar, Juha Häkkinen och 
Matti Korkiatupa.  

Sammansättningen av bolagets förvalt-
ningsråd presenteras i bolagets årsberät-
telse. Förvaltningsrådet sammanträdde tre 
gånger under året. 

Matti Makkonen var verkställande direktör 
och koncerndirektör för Anvia Abp ända 
fram till 15.4.2013, då han blev sjukskriven. 
Som vikarie för verkställande direktören 
fungerade Harri Suokko. Mika Vihervuori 
började på posten som verkställande di-
rektör från och med 9.12.2013. 

I koncernens ledningsgrupp har under rä-
kenskapsperioden verkat verkställande 
direktör Matti Makkonen och från och 
med 9.12 Mika Vihervuori, vice verkstäl-
lande direktör Harri Suokko, direktören för 
affärsverksamheten Konsumenttjänster 
Mathias Norrback (fr.o.m. 1.12 Klaus Varis), 
direktören för affärsverksamheten Före-
tagstjänster Antti Vihavainen, direktören 
för affärsverksamheten Nät Jussi Jurva, di-
rektören för Tekniska tjänster Timo Ranta 
som sedan 1.12 är försäljningsdirektör, di-
rektören för affärsverksamheten Securi Leo 
Höykinpuro, direktören för affärsområde 
TV Marianne Hynninen, personaldirektö-
ren Jaana Mäkinen, ekonomidirektören 
Arto Kukkonen och kommunikationschefen 
Tiina Nieminen.  

revisor
Revisor har varit CGR-revisionssamfundet 
Ernst & Young Ab med CGR-revisor Kristian 
Berg som huvudansvarig revisor. 

förslAg Till BehAndling Av 
räkenskApsperiodens vinsT
Moderbolagets utdelningsbara tillgångar 
är 70 567 427,33 €. Styrelsen föreslår för 
bolagsstämman att av moderbolagets vinst 
för räkenskapsperioden, 9 632 393,05 €, 
utdelas en vinstutdelning på 80 €/aktie 
för utestående aktier, 91 946 st., totalt  
7 355 680 €. Till odisponerade vinstmedel 
föreslås att 2 276 713,05 € av räkenskaps-
periodens vinst överflyttas.

Inga väsentliga förändringar har skett i 
bolagets ekonomiska situation efter räken-
skapsperiodens slut.  Bolagets likviditet är 
god och den föreslagna vinstutdelningen 
äventyrar enligt styrelsens bedömning inte 
bolagets solvens.

BeTydAnde juridiskA ärenden
Anvia har i januari 2013 framfört klagomål 
till högsta förvaltningsdomstolen om Kom-
munikationsverkets beslut givet 3.12.2012 
om avsevärd marknadskraft och motive-
ringarna till beslutet. Ärendet har inte be-
handlats ännu.

händelser efTer 
räkenskApsperiodens sluT
Anvia Abp har börjat bereda en fusion av 
sina dotterbolag Dignus Oy, Lännen Viest-
intä Oy och Puhelinvoima Oy med moder-
bolaget. Nämnda bolag har ingen affärs-
verksamhet. De äger totalt  6570 st. aktier 
i moderbolaget. 

uTsikTer för år 2014
Anvia har förväntningar på en större om-
sättning för räkenskapsperioden 2014 i 
synnerhet på grund av att Watson-tjänsten 
nu säljs i hela landet. Koncernen eftersträ-
var bättre lönsamhet i alla affärsverksam-
heter. 

För ICT-affärsverksamheten innebär det 
allmänna ekonomiska läget utmaningar i 
synnerhet på företagsmarknaden. Vad gäl-
ler bredbandstjänster för konsumenter är 
en hårdare konkurrens att vänta eftersom 
mobiloperatörer aggressivt marknadsför 
4G-förbindelser. Anvia konkurrerar med 
hög kvalitet och hög hastighet i förbindel-
serna, och forsätter göra betydande inves-
teringar i fibernät och andra supersnabba 
nätförbindelser. 

Omsättningen i TV-affärsverksamheten 
väntas inte öka under år 2014 jämfört med 
året innan. Utsikterna för konsumentelek-
tronik är osäkra på grund av att marknads-
läget är osäkert. I övriga produktgrupper 
väntas tillväxt. 

I Securi-affärsverksamheten väntas om-
sättningen kvarstå på samma nivå som 
året innan. Lönsamheten väntas bli bättre.  
 

av en stor kundkrets och långtgående au-
tomatisering av processer. Kreditriskerna är 
dock större än tidigare i koncernen i och 
med de nya affärsverksamheterna. Anvia 
har en aktiv placeringsstrategi som är ba-
serad på spridd allokering i syfte att hante-
ra risker. Risker i placeringsverksamheten 
får inte äventyra uppnående av bolagets 
strategiska och operativa mål.
 
Skaderisker hanteras med försäkrings-
skydd som uppdateras fortlöpande och 
som är dimensionerat enligt riskerna samt 
med förutseende verksamhet. 

BolAgssTämmA
Anvia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 
23.5.2013.

Av de förvaltningsrådsmedlemmar som 
stod i tur att avgå omvaldes till följande 
mandatperiod på tre år Martti Alakoski, 
Reijo Flink, Elina Tourunen, Yrjö Ojaniemi, 
Matti Ruotsalainen, Ulf Brunberg och 
Kimmo Simberg. Som nya medlemmar i 
förvaltningsrådet invaldes Bo Eklund (Kar-
leby), Anne Ojajärvi ( Jalasjärvi) och Juha 
Luukko (Seinäjoki).  

fullmAkT åT sTyrelsen 
Bolagsstämman befullmäktigade styrel-
sen att besluta om en donation på högst  
50 000 euro till allmännyttiga eller därmed 
jämförbara ändamål. Styrelsen bemyndi-
gades att besluta om mottagare, använd-
ningsändamål, tidtabell och övriga villkor 
för donationen. 

sTyrelsen, förvAlTningsrådeT 
oCh ledningen
I Anvias styrelse verkar Bengt Beijar (ord-
förande), Aaro Honkola (vice ordförande), 
Juha Häkkinen, Aappo Kontu, Matti Korki-
atupa, Johan Malm, Arto Pohto och Elina 
Varamäki. Styrelsen sammanträdde 18 
gånger under räkenskapsperioden. 

Tre kommittéer som är underställda sty-
relsen bereder ärenden som styrelsen 
ansvarar för: belöningskommittén, revi-
sionskommittén och investerings- och pla-
ceringskommittén.

Belöningskommittén har bestått av Juha 
Häkkinen, Aappo Kontu och Johan Malm. 
Revisionskommittén har bestått av Aaro 
Honkola, Arto Pohto och Elina Varamäki. 
Investerings- och placeringskommittén har 

BolAgeTs AkTier
Bolaget har 92 525 aktier. Varje aktie berät-
tigar till en röst vid bolagsstämman, dock 
så att ingen får rösta med mer än en tion-
dedel av antalet röster som är företrädda 
vid bolagsstämman. Moder- och dotterbo-
laget äger totalt 7 162 aktier och antalet 
utestående aktier är 85 363. 

personAl 
Under räkenskapsperioden uppgick per-
sonalstyrkan i koncernen i genomsnitt till 
716 och i moderbolaget till 448. Vid kalky-
lering av det genomsnittliga antalet har 
även eventuella deltidsanställningar beak-
tats. Det genomsnittliga antalet anställda 
i koncernen har under året sjunkit med 22 
personer.  

forskning oCh uTveCkling
Koncernens direkta kostnader för forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet samt 
för produktutveckling uppgick till 3,0 milj. 
euro (2,4 milj. euro år 2012 och 1,8 milj. 
euro år 2011). Detta motsvarar 2,8 procent 
av omsättningen (2,1 % år 2012 och 1,5 % 
år 2011). 

Bedömning Av risker oCh 
osäkerheTsfAkTorer som 
är mesT BeTydAnde för 
verksAmheTen
Riskhantering stöder Anvias affärsverk-
samhet genom att säkerställa att de risker 
som påverkar affärsverksamheten identi-
fieras, att deras effekt utvärderas och åt-
gärder fastställs. Bolaget indelar risker som 
påverkar affärsverksamheten i strategiska, 
operativa, finansiella och skaderisker. 

Av strategiska risker är de mest betydan-
de förknippade med investeringar, såsom 

investeringar i fastigheter och nät samt 
företagsköp. För att hantera risker som är 
förknippade med investeringar har koncer-
nen en strukturerad modell för planering 
och beslutsfattande, vilken godkänts av 
styrelsen. En strategisk risk är även att den 
reglering som rör telebranschen eventuellt 
stramas åt och övergår till prisreglering. 

Koncernens operativa risker är förknippade 
med affärsverksamhetens prestanda och 
konkurrenskraft. Inom de branscher där 
koncernen verkar sker snabba ändringar 
både vad gäller teknisk utveckling och 
marknadsläge och för att upprätthålla kon-
kurrenskraften krävs kontinuerlig utveck-
ling och anpassning till marknadsändringar. 

I koncernen följs konkurrensläget och den 
tekniska utvecklingen systematiskt, risker 
förknippade med dessa utvärderas och 
åtgärder och ansvar för att hantera risker 
preciseras. 

Vid hantering av finansiella risker är det 
centralt att bedöma kostnader och tillgång 
på finansiering. I koncernen bedöms och 
följs kontinuerligt mängden finansiering 
som krävs för affärsverksamhet, för att 
koncernen ska ha tillräckligt med likvida 
medel för att finansiera verksamheten.
 
Koncentrationen av kreditrisker som hänför 
sig till försäljningsfordringar är små i syn-
nerhet i ICT-affärsverksamheten på grund 

  Andel av 
egna aktier  31.12.2013  St. aktiekapitalet
Dotterbolagens innehav av   
aktier i moderbolaget 6 583 7,11 %
Egna aktier hos moderbolaget  579 0,63 %
Egna aktier hos koncernen  7 162 7,74 %

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande våren 2012 har 
moderbolaget under räkenskapsperioden köpt egna aktier av 
småägare i första hand för att förtydliga ägandestrukturen:
Datum Antal Erlagd betalning Erlagd betalning
1.1–31.12 545 st. 1485 €/aktie 1350–1550 € 
  (medeltal) (variationsintervall)

personalantal 
i genomsnitt   2013 2012 2011

Koncernen 716 738 735                            
Moderbolaget 448 449 376

löner och arvoden  
under räkenskapsåret 
1000 €  2013 2012 2011

Koncernen 29 097 30 309 28 089 
Moderbolaget 16 819 17 338 13 832

Anvia Abp:s största  aktieägare 
31.12.2013 St. %

Ilkka-Yhtymä Oyj 1 4222 4,56
Ömsesidiga Pensionsförsäkrings-
bolaget Etera 4014 4,34
S4FD2 Holding Oy 2 2021 2,18
S4FD1 Holding Oy 2 1616 1,75
Elisa Abp 3 1413 1,53
Oy Katternö Ab 4 1410 1,52
Fiaset Oy 3 1261 1,36
Oy Herrfors Ab 4 986 1,07
JMS Group Oy 3 934 1,01
SL Yhtiöt Oy 926 1,00
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki 923 1,00
Finska staten och dess inrättningar 826 0,89
Vasa stad 663 0,72 
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 652 0,71 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 595 0,64
SSP Yhtiöt Oy 2 527 0,57
Seinäjoki stad 473 0,51
I-Mediat Oy 1 355 0,38
S4F Holding Oy 2 341 0,37
Nordea Bank Finland Abp 273 0,30
Totalt 24431 26,40

1  Koncernen Ilkka-yhtymä,  
 ägande totalt 4731 st., 5,11 % 
2 S4F, en grupp Finnet-bolag  
 och SSP-yhtiöt, ägande totalt  
 4505 st., 4,87 %
3  Elisa-koncernen, ägande  
 totalt 3608 st., 3,90 %
4  Katternö-koncernen, ägande  
 totalt 2396 st., 2,59 %

I tabellen ingår inte de aktier 
som Anvia-koncernen äger. 
Dessa är totalt 7162 st. (7,74 % 
av hela aktiestocken)
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Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning
(1000 €) Bilaga 31.12.2013 31.12.2012

AKTIVA    

BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  6 571 6 732
Materiella tillgångar  59 099 54 606
Placeringar  22 042 21 502
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  87 712 82 840
   
RÖRLIgA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 14. 10 526 11 718
Långfristiga fordringar 15. 306 87
Kortfristiga fordringar 16. 12 816 15 245
Finansiella värdepapper 17. 20 705 21 293
Kassa och banktillgodohavanden  6 383 5 647
   
RÖRLIgA AKTIVA TOTALT  50 736 53 990
   
AKTIVA TOTALT  138 448 136 830

PASSIVA    

EgET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 133 8 133
Anslutningsavgiftsfond  41 787 41 789
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  50 800 50 911
Räkenskapsperiodens vinst  9 467 7 454
EgET KAPITAL TOTALT  111 691 109 791
   
MINORITETSANDEL  394 493
   
AVSÄTTNINgAR 20. 170 170
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Latent skatteskuld 21. 2 393 2 449
Långfristigt främmande kapital 22. 3 466 3 380
Kortfristigt främmande kapital 23. 20 334 20 547
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  26 193 26 376
   
PASSIVA TOTALT  138 448 136 830

(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2013 1.1–31.12.2012

OMSÄTTNINg 3. 108 208 114 812
   
Övriga rörelseintäkter 4. 521 1 782
Intäkter från andelar i intressebolag  41 -28
   
Material och tjänster 5. 39 804 44 984
Personalkostnader 6. 35 697 36 780
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 11 138 11 746
Övriga rörelsekostnader  16 123 15 224
   
RÖRELSEVINST  6 008 7 832
   
Finansiella intäkter och kostnader 9. 6 201 2 802
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER  12 209 10 634
   
Inkomstskatter 12. -2 677 -3 037
   
Minoritetsandel  -64 -143
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  9 468 7 454
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Moderbolagets resultaträkning
(1000 €) Bilaga 1.1–31.12.2013 1.1–31.12.2012

OMSÄTTNINg 3. 69 260 70 071
   
Övriga rörelseintäkter 4. 751 655
   
Material och tjänster 5. 21 716 22 563
Personalkostnader 6. 20 552 21 078
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 6 947 7 048
Övriga rörelsekostnader  12 298 11 132
   
RÖRELSEVINST  8 498 8 905
   
Finansiella intäkter och kostnader 9. 6 949 3 509
   
VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  15 447 12 414
   
Extraordinära poster 10. -1 027 200
   
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER  14 420 12 614
   
Bokslutsdispositioner 11. -2 549 -861
Inkomstskatter 12. -2 239 -2 398
   
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  9 632 9 355

Koncernens finansieringsanalys
(1000 €)  1.1–31.12.2013 1.1–31.12.2012

Affärsverksamhetens kassaflöde    
Rörelsevinst  6 008 7 832
Korrigeringar till rörelsevinsten  10 814 11 350
Förändring i rörelsekapitalet  2 306 -1 166
Erhållna dividender  2 205 2 029
Finansieringsintäkter  3 445 849
Finansieringskostnader  -180 -229
Skatter  -2 593 -2 968
Affärsverksamhetens kassaflöde  22 005 17 697
    
Investeringarnas kassaflöde    
Köp av aktier  -1 116 -1 073
Köp av affärsverksamhet  -50 -141
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -14 315 -14 888
 Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 282 1 330
Investeringarnas kassaflöde  -15 199 -14 772
    
Finansieringens kassaflöde    
Förändring av långfristiga lån  86 -116
Förändring av kortfristiga lån  30 -37
Köp av egna aktier   -810 -118
Förändring av anslutningsavgiftsfond  -2 -2
Dividender  -6 693 -6 472
Finansieringens kassaflöde  -7 389 -6 745
    
Förändring av likvida medel  -583 -3 820
    
Likvida medel 1.1  26 940 30 606
Orealiserade värdeminskningar och ökningar  731 154
Likvida medel 31.12*  27 088 26 940
Förändring av likvida medel  -583 -3 820
    
Förändring i rörelsekapitalet:    
Långfristiga fordringar ökning -/ minskning + -14 -10
Kortfristiga fordringar ökning -/ minskning + 2 058 -619
Omsättningstillgångar ökning -/ minskning + 1 193 -2 008
Kortfristigt främmande kapital minskning -/ ökning + -931 1 471
  2 306 -1 166
    
* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.
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Moderbolagets balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys
(1000 €)  1.1–31.12.2013 1.1–31.12.2012

Affärsverksamhetens kassaflöde  
Rörelsevinst  8 498 8 905
Korrigeringar till rörelsevinsten  6 757 7 203
Förändring i rörelsekapitalet  1 314 -74
Erhållna dividender  2 836 3 329
Ränte- och övriga finansiella intäkter  3 494 983
Finansiella kostnader  -122 -175
Extraordinära kostnader  261 -1 126
Skatter  -2 415 -2 302
Affärsverksamhetens kassaflöde  20 623 16 743
    
Investeringarnas kassaflöde    
Köp av aktier  -1 367 0
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar  -13 165 -14 352
 Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 190 54
Ökning av långfristiga fordringar  0 -350
Investeringarnas kassaflöde  -14 342 -14 648
    
Finansieringens kassaflöde    
Förändring av långfristiga lån   -117 -142
Köp av egna aktier   -809 -117
Förändring av anslutningsavgiftsfond  -2 -2
Betalda dividender  -7 202 -6 999
Finansieringens kassaflöde  -8 130 -7 260
   
Förändring av likvida medel   -1 849 -5 165
    
Likvida medel 1.1  22 646 27 658
Orealiserade värdeminskningar och ökningar  730 153
Likvida medel 31.12*  21 527 22 646
Förändring av likvida medel  -1 849 -5 165 
   
FÖRÄNDRINg I RÖRELSEKAPITALET   
Kortfristiga fordringar ökning -/minskning + 399 -1 288
Omsättningstillgånga ökning -/minskning + -106 -659
Kortfristigt främmande kapital minskning -/ökning + 1 021 1 873
  1 314 -74

* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.

(1000 €) Bilaga 31.12.2013 31.12.2012

AKTIVA   
   
BESTÅENDE AKTIVA 13.  
Immateriella tillgångar  1 957 1 173
Materiella tillgångar  46 836 41 402
Placeringar  69 932 76 123
   
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  118 725 118 698
   
RÖRLIgA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 14. 3 663 3 556
Kortfristiga fordringar 16. 8 627 9 242
Finansiella värdepapper 17. 20 705 21 293
Kassa och banktillgodohavanden  823 1 353
   
RÖRLIgA AKTIVA TOTALT  33 818 35 444
   
AKTIVA TOTALT  152 543 154 142

PASSIVA   
   
EgET KAPITAL 18.  
Aktiekapital  1 504 1 504
Reservfond  8 133 8 133
Anslutningsavgiftsfond  41 787 41 789
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  60 935 67 211
Räkenskapsperiodens vinst  9 632 9 355
EgET KAPITAL TOTALT  121 991 127 992
   
ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 19. 11 456 8 906
   
AVSÄTTNINgAR 20. 170 170
   
FRÄMMANDE KAPITAL   
Långfristigt främmande kapital 22. 3 238 3 355
Kortfristigt främmande kapital 23. 15 688 13 719
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  18 926 17 074
   
PASSIVA TOTALT  152 543 154 142
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(1000 €) 2013 2012 2013 2012

3. FÖRSÄLJNINgSINTÄKTER OCH OMSÄTTNINg     
 ICT  84 310 87 706 69 260 70 071
 TV   15 256 18 125  
 Securi  15 707 14 096  
 Övriga  2 682 3 965  
 Omsättning mellan segmenten -9 747 -9 080  
 Omsättning totalt 108 208 114 812 69 260 70 071
      
4. ÖVRIgA RÖRELSEINTÄKTER    
 Överlåtelsevinster av affärsverksamhet 283 634 190 19
 Bidrag  11 74 11 74
 Serviceintäkter av koncernbolag   466 483
 Övriga   226 1 074 84 79
 Övriga rörelseintäkter totalt 520 1 782 751 655
     
5. MATERIAL OCH TJÄNSTER     
 Inköp under räkenskapsperioden 30 996 39 294 6 271 6 479
 Förändring av lager 1 205 -1 945 -107 -659
    32 201 37 349 6 164 5 820
 Tjänster av utomstående 7 603 7 635 15 552 16 743
 Material och tjänster totalt 39 804 44 984 21 716 22 563
      
6. PERSONALKOSTNADER     
 Löner och arvoden 29 097 30 309 16 819 17 338
 Pensionskostnader 5 134 5 202 2 855 2 853
 Övriga lönebikostnader 1 466 1 269 878 887
 Personalkostnader totalt 35 697 36 780 20 552 21 078
          
 Ledningens löner och arvoden        
 Verkställande direktörerna och förvaltningsorganen   264 395
 Verkställande direktörerna 842 815  
 Förvaltningsorganen 222 174  
     
 Koncernens och moderbolagets personal    
 under räkenskapsåret i medeltal 765 794 474 480
 av vilka tjänstemän 542 561 310 314
   arbetare 223 233 164 166
       
 Med beaktande av deltid uppgick personalen     
 under räkenskapsåret i medeltal 716 738 448 449
 av vilka tjänstemän 507 520 289 292
   arbetare 209 218 159 157
       
 Pensionsförbindelser för ledningen     
 Pensionsåldern för en del av de till koncernen hörande bolagens verkställande direktörer är 62 år.

noTer Till resulTATräkningenNoter till bokslutet

1. KONCERNBOKSLUTET
Anvia Abp, hemort Seinäjoki, utgör moderbolag för de bo-
lag som hör till Anvia-koncernen. Kopia av koncernbok-
slutet kan erhållas från Anvia Abp:s kontor, Cirkelvägen 
6, 65100 Vasa.
 
1.1. Koncernbokslutets omfattning
Med koncernbokslutet har sammanställts alla koncernbo-
lag förutom följande bolag: För Kiinteistö Oy Pohjanplas-
sis samt Fastighets Ab Jakobstads Bottenvikvägen 31:s del 
har särskilda konsolideringsberäkningar inte uppgjorts. 
En konsolidering av dessa bolag skulle inte ha nämnvärd 
inverkan på koncernens resultat och egna kapital.

För intressebolaget Länsilinkki Oy:s del har koncernens 
andel av resultatet konsoliderats i resultaträkningen.
 
1.2. Principer för uppgörandet av koncernbokslutet
Vid uppgörandet av koncernbokslutet har eliminerats 
bolagens interna intäkter, kostnader och vinstutdelning, 
likaså bolagens interna fordringar och skulder.
 
Elimineringen av internt aktieinnehav har skett enligt 
anskaffningsutgiftsprincipen. Minoritetsandelarna har 
avskiljts från koncernens egna kapital och resultat samt 
redovisas som en egen post.
 
2. VÄRDERINgSPRINCIPER
2.1. Värdering av bestående aktiva
De immateriella och materiella bestående aktiva i ba-
lansräkningen utgörs av deras rörliga anskaffningsutgift 
minskad med de ackumulerade avskrivningarna enligt 
plan.  
  
 Avskrivningstiderna enligt plan är: 
 Övriga utgifter med lång verkningstid 3–10 år
 Byggnader och konstruktioner 25 år
 Telenät 5–20 år
 Maskiner och inventarier 5 år
 Affärsvärde 3 år
 Koncernaffärsvärde 5 år
 
Placeringarna i bestående aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde.  
  
2.2. Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats enligt rörlig an-
skaffningsutgift till medelanskaffningspris eller ett lägre, 
sannolikt överlåtelsepris.
 

2.3. Värdering av finansiella värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till 
anskaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaff-
ningsutgift. Uppskrivningar och nedvärderingar av place-
ringar och finansiella värdepapper redovisas bland finan-
siella posterna.
 
2.4. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har huvud-
sakligen  upptagits som årliga utgifter under det år då de
uppstått. Produktutvecklingsutgifter, som inbringar intäk-
ter flera år framåt, har aktiverats i balansräkningen och 
avskrivs under 5 års tid. 

2.5. Pensioner
Pensionsskyddet för koncernens personal sköts av utom-
stående pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna 
och de kostnader som hör till perioden grundar sig på 
beräkningar som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. 
Pensionsutgifterna bokförs som kostnader under det år 
de uppstår.
 
2.6. Inkomstskatter och latent skatteskuld
Räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt 
prestationsprincipen. Den latenta skatteskuld som ingår i 
den ackumulerade avskrivningsdifferensen har i koncern-
bokslutet bokförts bland främmande kapital och resten 
av avskrivningsdifferensen bland eget kapital och mino-
ritetsandelen.
 
Den latenta skatteskulden eller -fordran har beräknats en-
ligt de tillfälliga skillnaderna mellan beloppen i beskatt-
ningen och bokslutet genom att använda skattesatsen 
för kommande år sådan den fastställts på bokslutsdagen. 
I balansräkningen ingår den latenta skatteskulden i sin 
helhet och den latenta skattefordran enligt den uppskat-
tade sannolika fordran.
 
2.7. Jämförbarheten för uppgifter från föregående 
räkenskapsperiod
Föregående år fanns intäkter av engångskaraktär på cirka 
1,4 miljoner euro från avslutningen av T2 affärsverksam-
heten i Anvia TV Oy. Detta innebär att övriga rörelsein-
täkter i koncernresultaträkningen inte är jämförbara med 
föregående år.

I moderbolaget har värdenedgången 7,6 miljoner euro till 
gängse pris för dotterbolagsaktier bokförts bland acku-
mulerade vinstmedel. 

prinCipernA för uppgörAnde Av BoksluT 2013



2928    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2013 2012 2013 2012

7. AVSKRIVNINgAR OCH NEDSKRIVNINgAR     
 Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 8 921 8 878 6 947 7 033
 Avskrivningar på koncernaffärsvärden och  
 affärsvärden på köp av affärsverksamhet 2 217 2 868  15
 Avskrivningar totalt 11 138 11 746 6 947 7 048
      
 En specifikation på avskrivningar per balanspost  
 ingår under punkten bestående aktiva    

8. REVISORNS ARVODEN    
 CGR-sammanslutning Ernst & Young    
 Revisionsarvoden 39 63 23 34
 Övriga lagstadgade uppdrag 9 2 9 2
 Skatterådgivning  14  1
 Övriga arvoden 58 48 58 48
 Revisionsarvoden totalt 106 127 90 85
      
9. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
 Dividendintäkter 2 205 2 029 2 846 2 548
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter    
  Från företag inom samma koncern   101 165
  Från övriga 3 445 848 3 393 818
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter totalt 3 445 848 3 494 983
 Uppskrivningar av finansiella värdepapper 731 154 731 154
 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -180 -229 -122 -176
 Finansiella intäkter och -kostnader totalt 6 201 2 802 6 949 3 509
      
10. EXTRAORDINÄRA POSTER     
 Fusionsförlust   0 -61
 Erhållna koncernbidrag   858 1 261
 Givna koncernbidrag   -1 885 -1 000
 Extraordinära poster totalt   -1 027 200
      
11. BOKSLUTSDISPOSITIONER     
 Differensen mellan avskrivningar enligt plan och    
 avskrivningar i beskattningen   -2 549 -861
      
12. INKOMSTSKATTER     
 Inkomstskatter från tidigare räkenskapsperiod 69 23 45 16
 Inkomstskatter för räkenskapsperioden 2 346 2 653 2 194 2 382
 Förändring av latent skatteskuld 262 361  
 Inkomstskatter totalt 2 677 3 037 2 239 2 398

(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA        
     Övriga
KONCERNEN Utvecklings- Immat.  långfristiga Koncern    
Immateriella tillgångar utgifter rättigheter Affärsvärde utgifter affärsvärde Totalt   
Anskaffningsutgift 1.1.2013  127 2 253 5 691 11 680 19 751
Ökningar 752 729 50 580 629 2 740
Anskaffningsutgift 31.12.2013 752 856 2 303 6 271 12 309 22 491
Ackum. avskr. och värdem. 
1.1.2013  114 1 784 3 881 7 240 13 019
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 41 39 192 605 2 025 2 902
Ackum. avskr. 31.12.2013 41 152 1 976 4 486 9 265 15 920
Bokföringsvärde 31.12.2013 711 704 327 1 785 3 044 6 571
        
    Byggnader   Övriga Förskotts-
KONCERNEN  Anslutnings- och konst-  Maskiner och materiella bet. och på- 
Materiella tillgångar Jordområden utgifter ruktioner Nät inventarier  tillgångar gående ansk. Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2013 1 179 1 072 27 506 186 154 27 036 72 7 404 250 423
Ökningar  3 720 10 077 3 695  1 398 15 893
Minskningar    -9 -370  -2 786 -3 165
Anskaffningsutgift 31.12.2013 1 179 1 075 28 226 196 222 30 361 72 6 016 263 151
Ackum. avskr. och värdem.  
1.1.2013   13 968 158 956 22 832 61  195 817
Avskrivningar under
räkenskapsperioden   947 5 302 1 985 3  8 237
Ackum. avskr. 31.12.2013   14 914 164 257 24 817 64  204 052
Bokföringsvärde 31.12.2013 1 179 1 075 13 312 31 965 5 544 8 6 016 59 099
        
  Aktier
KONCERNEN Ägarintresse- Aktier      
Placeringar bolag Övriga Totalt     
Bokföringsvärde 1.1.2013 422 21 080 21 502
Andel av intressebolagens 
resultat 41  41
Ökningar 299 362 661
Minskningar -101 -61 -162
Bokföringsvärde 31.12.2013 661 21 381 22 042  

 noTer Till  BAlAnsräkningennoTer Till  resulTATräkningen



3130 (1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
AKTIVA 2013 2012 2013 2012

RÖRLIgA AKTIVA    
 
14. OMSÄTTNINgSTILLgÅNgAR 
 Material, förnödenheter och varor 10 526 11 718 3 663 3 556
 Omsättningstillgångar totalt 10 526 11 718 3 663 3 556
     
15. LÅNgFRISTIgA FORDRINgAR     
 Övriga fordringar och latent skattefordran 306 611  
 Långfristiga fordringar totalt 306 611  
     
16. KORTFRISTIgA FORDRINgAR     
 Försäljningsfordringar 9 068 12 087 5 118 6 433
 Försäljningsfordringar av andra bolag inom koncernen   284 146
 Övriga fordringar 643 903 78 58
 Övriga fordringar av andra bolag inom koncernen   2 203 1 780
 Resultatregleringar 3 105 1 731 944 825
 Kortfristiga fordringar totalt 12 816 14 721 8 627 9 242
     
 Specifikation av resultatregleringar:    
 Skattefordran 510 358 468 291
 Dividendfordran 1 179   
 Periodiserade personalkostnader   6  
 Övriga 1 416 1 367 476 534
 Resultatregleringar totalt 3 105 1 731 944 825
     
     
17. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER    
 
 Finansiella värdepappren består av aktier, 
 fondandelar samt masskuldebrevslån, vilka är 
 föremål för offentlig handel.    
     
 Återanskaffningspris 31.12 24 403 25 347 24 403 25 347
 Bokföringsvärde 31.12 20 705 21 293 20 705 21 293
 Differens 3 698 4 054 3 698 4 054

13. KONCERNENS OCH MODERBOLAgETS    Koncernens Moderbo-
 ÄgARANDELAR 31.12.2013  ägar-  lagets ägar-
Koncernbolag  intresse-% intresse-%
Anvia Hosting Oy, Helsingfors  90,00 90,00
Anvia Företagstjänster Ab, Vasa  100,00 100,00
Anvia  Fastigheter Ab, Vasa  100,00 100,00
Anvia Securi Oy, Vasa  100,00 100,00
Anvia TV Oy, Seinäjoki  100,00 100,00
Dignus Oy, Raumo  100,00 100,00
Lännen Viestintä Oy, Raumo  100,00 100,00
Nilegon Oy, Helsingfors  100,00 100,00
Puhelinvoima Oy, Reso  100,00 100,00
Risefon Oy, Helsingfors  100,00 100,00
Seratides Oy, Helsingfors  100,00 100,00
Hibox Systems Oy Ab, Åbo  80,00 
Watson Nordic Ab, Vasa  80,00 80,00
Fenix Solutions Oy, Åbo  51,00 

   Koncernens Moderbo-
   ägar- lagets ägar-
Ägarintressebolag  intresse-% intresse-%
Kiinteistö Oy Pohjanplassi, Lappo  39,31 39,31
Fast. Ab Jakobstads Bottenvik- 
vägen 31, Jakobstad  25,62 25,62
Länsilinkki Oy, Åbo  20,38 20,38

(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA
    Övriga
MODERBOLAgET Utvecklings  långfristiga
Materiella tillgångar utgifter Affärsvärde utgifter Totalt     
Anskaffningsutgift 1.1.2013 0 1 347 4 093 5 440
Ökningar 752   428 1 180
Anskaffningsutgift 31.12.2013 752 1 347 4 521 6 620
Ackum. avskr. och värdem.   
1.1.2013  1 289 2 978 4 267
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 41 23 332 396
Ackum. avskr. 31.12.2013 41 1 312 3 310 4 663
Bokföringsvärde 31.12.2013 711 35 1 211 1 957     
        
    Byggnader   Övriga Förskotts-
MODERBOLAgET  Anslutnings- och konst-  Maskiner och materiella bet. och på-  
Materiella tillgångar Jordområden utgifter ruktioner Nät inventarier  tillgångar gående ansk. Totalt
Anskaffningsutgift 1.1.2013 204 1 038 13 832 186 173 21 448 42 7 108 229 845
Ökningar  3 268 10 077 2 838  855 14 041
Minskningar    -9   -2 047 -2 056
Anskaffningsutgift 31.12.2013 204 1 041 14 100 196 241 24 286 42 5 916 241 830
Ackum. avskr. och värdem.  
1.1.2013   10 326 158 971 19 104 42  188 443
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   259 5 306 986   6 551
Ackum. avskr. 31.12.2013   10 585 164 277 20 090 42  194 994
Bokföringsvärde 31.12.2013 204 1 041 3 515 31 964 4 196 0 5 916 46 836

  Aktier Aktier  Fordringar    
MODERBOLAgET Koncern- Ägarintresse- Aktier Koncern-    
Placeringar bolag bolag Övriga bolag Totalt   
Bokföringsvärde 1.1.2013 50 585 323 20 266 4 949 76 123
Ökningar 720 302 361   1 383
Minskningar, överföring av 
affärsv.  -7 571 -3   -7 574
Bokföringsvärde 31.12.2013 43 734 622 20 627 4 949 69 932

 noTer Till  BAlAnsräkningen noTer Till  BAlAnsräkningen



3332    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2013 2012 2013 2012

givna säkerheter, ansvarsförbindelser    
och andra ansvar    
    
Givna företagsinteckningar 1 657 1 657  
Inteckningar som säkerhet totalt 1 657 1 657  
    
Checkräkningslimit 10 000 10 000 10 000 10 000
För säkerhet av checkräkningslimiten är  
värdeandelskontot pantsatt    
    
Av pensionsförbindelser betingad ansvarsförbindelse    
    
Övriga säkerheter ställda för egen del    
Givna panter 41 54  
Totalt  41 54  
    
Ansvarsförbindelser ställda för övriga    
    
Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar    
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod 999 1 063 2 258 2 162
Förfaller till betalning senare 731 761 54 91
Totalt  1 730 1 824 2 312 2 253
    
Övriga säkerheter och ansvar 198 161  
    
Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt 3 626 3 696 2 312 2 253
    
Anvia Fastigheter Ab är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts under åren 2008–2009 för 
aktiverade investeringar i fastigheten Cirkelvägen 4 samt aktiverade investeringar i fastigheterna Puskantie 16–18 
och Torggatan 36 år 2013. Ansvaret uppgår maximalt till 862 219,18 euro.

Anvia Företagstjänster Ab har del i skuldeansvar för affärslägenhet i ett fastighetsbolag.

Allmänt pantansvar för koncernkontots bankfordringar i Nordea Bank Abp. 

(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PASSIVA 2013 2012 2013 2012

18. EgET KAPITAL     
 Aktiekapital 1.1 1 504 1 504 1 504 1 504
 Aktiekapital 31.12 1 504 1 504 1 504 1 504
      
 Reservfond 1.1 8 133 8 133 8 133 8 133
 Reservfond 31.12 8 133 8 133 8 133 8 133
      
 Anslutningsavgiftsfond 1.1 41 789 41 791 41 789 41 791
 Förändring -2 -2 -2 -2
 Anslutningsavgiftsfond 31.12 41 787 41 789 41 787 41 789
      
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1 58 365 57 688 76 566 74 515
 Värdering av dotterbolagsaktier till gängse pris   -7 557 
 Dividendutdelning -6 954 -6 875 -7 474 -7 402
 Förfallna dividender 209 216 209 216
 Egna aktier -820 -117 -809 -117
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12 50 800 50 911 60 935 67 211
      
 Räkenskapsperiodens vinst 9 467 7 454 9 632 9 355
      
 Eget kapital totalt 111 691 109 791 121 991 127 992
      
 UTRÄKNINg AV UTDELNINgSBARA MEDEL 31.12     
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   60 935 67 211
 Räkenskapsperiodens vinst   9 632 9 355
 Utdelningsbara medel totalt   70 567 76 566
      
 FRÄMMANDE KAPITAL    
 
19. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER     
 Ackumulerade bokslutsdispositioner i bolaget  
 består av ackumulerade avskrivningsdifferenser.
    
20. AVSÄTTNINgAR     
 Avsättningar till pensioner 170 170 170 170
 Avsättningar totalt 170 170 170 170
      
21. LATENT SKATTESKULD     
 Från ackumulerade avskrivningar 2 313 2 352  
 Från konsolidering 80 97  
 Latent skatteskuld totalt 2 393 2 449  
      
22. LÅNgFRISTIgT FRÄMMANDE KAPITAL     
 Lån av finansieringsbolag 228   
 Övriga långfristiga skulder, anslutningsavgifter 3 238 3 355 3 238 3 355
 Övriga långfristiga skulder, inköpsskulder   25  
 Långfristigt främmande kapital totalt 3 466 3 380 3 238 3 355
      
23. KORTFRISTIgT FRÄMMANDE KAPITAL     
 Lån av finansieringsbolag 30   
 Erhållna förskott 69 25 54 25
 Leverantörsskulder 5 152 6 017 2 092 2 275
 Skulder till bolag inom samma koncern   1 769 457
 Övriga skulder 6 287 5 170 5 165 3 929
 Övriga skulder till bolag inom samma koncern   1 885 1 000
 Resultatregleringar  8 796 9 335 4 723 6 033
 Kortfristigt främmande kapital totalt 20 334 20 547 15 688 13 719
        
 Specifikation av resultatregleringar:      
 Löner inkl. sociala kostnader 5 974 6 962 3 236 4 727
 Skatteskulder 33 59  
 Övriga 2 789 2 314 1 487 1 306
 Totalt 8 796 9 335 4 723 6 033

övrigA noTer noTer Till  BAlAnsräkningen
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Till AnviA ABp:s BolAgssTämmA

Vi har reviderat Anvia Abp:s bokföring, bokslut, verk-
samhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperio-
den 1.1–31.12.2013. Bokslutet omfattar koncernens samt 
moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansie-
ringsanalys och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upp-
rättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och 
för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet 
med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprät-
tande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen 
svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsför-
valtningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande 
direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsför-
valtningen ordnad på ett betryggande sätt. 

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet, kon-
cernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval 
av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar 
yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet 
med god revisionssed i Finland. God revisionssed förut-
sätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en 
rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhets-
berättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om 
huruvida medlemmarna i moderbolagets förvaltningsråd 
och styrelse samt verkställande direktören har gjort sig 
skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda 
till skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit 
mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information som 
ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av 
granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme 
och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig 

felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid den-
na riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen 
som har en betydande inverkan för upprättandet av bok-
slut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och till-
räckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrol-
len för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 
i företagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i företags-
ledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en 
bedömning av den övergripande presentationen av bok-
slutet och verksamhetsberättelsen.

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ända-
målsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Utlåtande om bokslut och verksamhetsberättelse
Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättel-
sen riktiga och tillräckliga uppgifter om koncernens och 
moderbolagets ekonomiska ställning samt om resultatet 
av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande 
stadganden gällande upprättande av bokslut och verk-
samhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen 
och bokslutet är konfliktfria. 

Övriga utlåtanden
Vi förordar fastställandet av bokslutet. Styrelsens förslag 
till disposition av den vinst som balansräkningen utvi-
sar beaktar stadgandena i aktiebolagslagen. Vi förordar 
beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmarna i förvalt-
nings-rådet, styrelsen samt verkställande direktören för 
den av oss granskade räkenskapsperioden.

Vasa den 13.3.2014

Ernst & Young Ab
CGR-samfund
Kristian Berg, CGR

Revisionsberättelse

Förvaltningsrådets utlåtande
Förvaltningsrådet har tagit del av Anvia Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut och 
revisionsberättelse för år 2013 och tillstyrker fastställande av bokslutet inklusive koncernbokslutet samt 
disposition av de utdelningsbara vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag.

Vasa den 7 april 2014  

På förvaltningsrådets vägnar:

Olli Tarkkanen, ordförande

Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och underskrift
Vasa 6.3.2014 

Bengt Beijar, ordförande Aaro Honkola  Juha Häkkinen Aappo Kontu

Matti Korkiatupa Johan Malm  Arto Pohto Elina Varamäki 

Mika Vihervuori, verkställande direktör
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