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eftersom det allmänna ekonomiska läget har fortsatt 
att försämras är emellertid efterfrågan på sådana 
här mervärdestjänster svag. På företagsmarknaden 
syns konjunkturen främst i att investeringsmängden 
är liten. betydligt färre nya fiberanslutningar såldes 
än tidigare och handeln med it-utrustning minskade 
avsevärt. även Anvia tV:s försäljning av konsument-
elektronik har lidit av konjunkturläget och den tek-
niska utvecklingen. I ett sådant läge måste företaget 
reducera kostnaderna. Därför minskade Anvia per-
sonalen med cirka 50 årsverken och permitterade 
även en del personal bl.a. inom nätbyggnation och 
planering.

Anvia securis verksamhet har utvecklats fint, tillväx-
ten i fjol var över 12 %. samtidigt har bolagets lön-
samhet förbättrats betydligt.

I början av verksamhetsåret inledde vi en genom-
gripande strategiplanering på Anvia. Hela ledningen 
för bolaget och cheferna satsade på planeringsarbe-
tet. Hela personalen fick även framföra sina idéer. 
Målet var att å ena sidan hitta affärsverksamheter 
och tjänster som det finns efterfrågan på och som 
det lönar sig för Anvia att satsa på och att å andra 
sidan hitta verksamheter och tjänster som det lönar 
sig att avstå från, för att lönsamheten på nytt ska 
börja förbättras.

Utgående från det här arbetet planerade vi en ny 
verksamhetsmodell, nya processer och en ny orga-
nisation som vi införde 1.1.2015. Den bärande idén är 
att organisationen och verksamhetsansvaren byggs 
upp kring identifierade kundgrupper, så att de pro-

cesser som kunderna oftast använder kan optimeras 
och snabbas upp. På samma gång byter vi affärssys-
tem och våren 2015 kan vi tillämpa de nya tjänste-
processerna i sin helhet i praktiken och ge våra kun-
der ännu bättre service än tidigare.

Några tecken på återhämtning syns ännu inte i kon-
junkturläget, utan verksamheten måste effektiveras 
och inriktas noggrant även i år. Den nya verksam-
hetsmodellen ger dock förutsättningar för effektiv, 
högkvalitativ och snabb service. Kundupplevelsen 
strävar vi efter att förbättra genom att utbilda hela 
personalen, med siktet inställt på en verksamhets-
kultur som är i enlighet med strategin, snabb, flexi-
bel och nära kunden. Vi kan på goda grunder säga 
att år 2014 var början på en fullständig förändring 
av verksamhetssättet och -kulturen. Förändringen 
slutförs i år.

tillgången till snabbt bredband är bäst i Finland i 
landskapet Österbotten. Under det gångna året har vi 
även satsat på södra Österbotten då det gäller nät-
byggnation. tillgången till snabbt bredband har där 
utökats med cirka 8 000 nya hushåll.  Nya lösningar 
för att bygga snabba telekommunikationsförbindel-
ser i glesbygdsområden söker vi tillsammans med de 
österbottniska lantbruksproducenterna.

tv-tjänsten Watson lanserades i hela Finland och vi 
har satsat betydligt på dess tillväxt. tjänsten har fått 
såväl inhemsk som internationell erkänsla för sin 
progressivitet. Den har tagits emot väl på Anvias eget 
verksamhetsområdet och våra partneroperatörer har 
med framgång sålt den till sina egna kunder. resan 
mot att bli en nationellt betydelsefull tjänst kräver 
dock fortfarande mycket tid och resurser. en tilläggs-
marknad söks nu i sverige, där Anvia i februari 2015 
köpte Ab sappa, ett företag som levererar tv-tjänster.

Vi har under 2014 byggt en stadig grund för Anvias 
servicenivå, konkurrenskraft och lönsamhet, och jag 
vill tacka alla medarbetare på Anvia för detta. Vi har 
en god grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete. För 
det utmärkta samarbetet tackar jag ödmjukast även 
våra kunder, ägare och samarbetspartner.

Mika Vihervuori

Verkställande direktörens översikt

Anvia är ett stabilt företag med stark kapitalstruktur som 

producerar kommunikationstjänster som är oumbärliga för 

konsumenter och företag och organisationer. Utvecklingen 

inom telebranschen är intensiv och ny teknik möjliggör 

nya, ännu bättre tjänster. Konkurrensen inom branschen 

är hård, men konkurrensen är till fördel för kunderna och 

priserna sjunker ständigt. Det finns få nya teletjänstkunder, 

så inkomstflödet måste upprätthållas genom försäljning av 

bättre tjänster till gamla priser samt genom att söka nya 

tjänster som kunderna är beredda att betala mer för.
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”Vi har under 

2014 byggt en stadig grund 

för Anvias servicenivå, 

konkurrenskraft och 

lönsamhet.”
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€

År 2014 i korthet

Grunden för utvecklingen utgörs av Anvias nya strategi, 
som man satsade betydligt på att utveckla och verkstäl-
la år 2014. I centrum för strategin står att motsvara och 
överträffa kundernas förväntningar, att få till stånd till-
växt inom valda affärsverksamheter genom nya tjänster 
och en utvidgning av marknadsområdet och att arbeta 
effektivt. Utgående från strategin har nya processer och 
en organisation byggts upp. Dessa förbättrar för sin del 
Anvias serviceförmåga och effektivitet.

Ekonomiska nyckEltal

Anvia har fortsatt göra betydande investeringar i näten 
för att bygga snabba bredbandsuppkopplingar. totalt 
sett har Anvia investerat betydligt mer än branschen i 
medeltal, 16,2 miljoner euro eller 15 % av omsättning-
en år 2014. trots detta har bolaget bibehållit sin goda 
soliditet.

Utvecklingen av omsättningen påverkades i synnerhet 
av att det skett en avmattning inom ICt- och tV-affärs-
verksamheternas handel med utrustning. Försäljningen 
av konsumentelektronik inom tV-affärsverksamheten 
har minskat på grund av förändringar på tv-marknaden, 
såsom ett ökat utbud av internet-tv-tjänster och en för-
nyelse av tv-beståndet. Då det gäller tele- och kom-
munikationstjänster för konsumenter så har det osäkra 
ekonomiska läget märkts mindre. Främst har anskaff-
ningen av fiberanslutningar påverkats.

Positivt har varit att securi ökat omsättningen betydligt 
och förbättrat resultatet.

 2014 2013 2012
Omsättning, 1000 € 105 816 108 208 114 812
Driftsbidrag, 1000 €   15 058  17 145  19 578  
rörelsevinst, 1000 € 3 372 6 007 7 832
räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 7 019 9 468 7 454
soliditet, % 79,8 81,0 80,6
bruttoinvesteringar, 1000 € 16 182 16 130 15 934

antal abonnEmang 2014 2013 2012
 telefonabonnemang, st. 46 100 51 588 60 926
 Kabel-tv-tjänster, st. 80 458 77 623 72 467
 bredbandsabonnemang, st. 62 830 62 812 62 575

affärsområdEn
             Anvia ICT  
 Omsättning, 1000 € 80 840 84 310 88 152
 Driftsbidrag, 1000 € 17 606 17 934 19 255
 Personalantal 556 561 563

 Anvia Securi 
 Omsättning, 1000 € 17 613 15 707 14 096
 Driftsbidrag, 1000 € 472 0 48
 Personalantal 117 108 100

 Anvia TV 
 Omsättning, 1000 € 13 788 15 256 18 125
 Driftsbidrag, 1000 € -65 -135 1 236
 Personalantal 42 43 39

År 2014 var på många sätt en tid av uppbyggnad för Anvia. 

Den ekonomiska recessionen och ändringarna i marknads-

läget påverkade även Anvia och skapade ett tryck att ändra 

och anpassa bolagets verksamhet. Fast många av åtgär-

derna som genomförts under året kommer att synas först i 

följande års resultat, så vände lönsamhetsutvecklingen i en 

positivare riktning redan på hösten.



7

NärVAro
 Anvia känner sin kund och kunden känner Anvia. Genom sina tjänster är Anvia närvarande 
 i kundens vardag varje dag och fungerar som partner för kundens bästa. 

UTmärkT kUNdUppleVelSe
 Vi satsar på kundnöjdheten såväl i servicesituationen som i de situationer då Anvias 
 tjänster används. Våra tjänster är lätta att använda och motsvarar just kundens behov. 

deN ledANde ICT-leVerANTöreN I öSTerboTTeN
 I de österbottniska landskapen producerar Anvia heltäckande tjänster för kommunikation, 
 trivsel, telekommunikation och säkerhet. Vi ser till att informationssamhället på riktigt 
 når även landsbygden. tillsammans med våra partner erbjuder vi en komplett helhetstjänst 
 för både jobb och fritid. 

expANSIoN geNom rIkTAde, öVerlägSNA TjäNSTer
 Ytterligare tillväxt söker Anvia genom att öka fotfästet på den finländska och den internationella   
 marknaden. Detta sker genom företagsköp och med hjälp av nya tjänster. Källor till tillväxt är 
 särskilt securi och underhållningsaffärsverksamheten samt lösningar för sakernas internet 
 och ärendehantering på distans.

löNSAmheT oCh effekTIVITeT
 Anvia fortsätter effektivisera verksamheten genom att strömlinjeforma sina processer och 
 sin organisation och genom att fokusera på sina kärnverksamheter.

mission
Anvia är en finländsk expertkoncern 
inom informations- och kommuni-
kationsteknik och den fjärde största 
teleoperatören i Finland. Anvia är en 
välkänd partner inom kommunikation, 
trivsel, arbete och säkerhet.

vision
Anvia är en nationellt 
betydelsefull och ansedd 
föregångare som leve-
rantör av lösningar och 
tjänster som grundar sig 
på informationsnät.

våra värdEn
Närhet till kunden
Kontinuerlig utveckling

stratEgins hörnstEnar

Strategi
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Anvias största och mest traditionella affärsområde tele-
verksamheten överfördes från och med 1.3.2015 till det nya 
bolaget Anvia telecom Ab. efter ändringen finns alla Anvias 
affärsverksamheter i dotterbolagen. I moderbolaget finns 
endast för affärsverksamheterna gemensamma ekonomi- 
och administrationsfunktioner kvar. Den nya strukturen 
motsvarar bättre än tidigare koncernens operativa verk-
samhet och ökar transparensen i den ekonomiska rapporte-
ringen. televerksamhetens betydelse illustreras av att den 
år 2013 stod för nästan två tredjedelar av hela koncernens 
omsättning. Också dess balansvärde är betydande på grund 
av dess värdefulla nättillgångar.

”Vi levererar 
helhetstjänster 

till kunderna”, lovar 
Harri Suokko.

 ”Med sitt driftsbidrag på 29 % är Anvia telecom en av de 
mest lönsamma aktörerna i det fasta nätet. som en del av 
moderbolaget har dess resultatförmåga bara inte framgått 
tillräckligt tydligt”, konstaterar Anvias styrelseordförande 
bengt beijar.
 ”Fast bolagets namn refererar till telebranschen, leve-
rerar vi fortfarande samma kompletta tjänster som förr till 
våra kunder”, säger Harri suokko, verkställande direktör för 
Anvia telecom Ab. ”Förutom tjänster som bygger på vårt 
eget nät erbjuder vi även företags- och konsumentkunder 
tjänster som produceras av Anvias övriga affärsverksamhe-
ter, såsom it- och underhållningstjänster.”

”Vi satsar 
även på utlandet 

med Watson”, berättar 
Mathias Norrback.

”

Watson moderniserar tv
tv-tittarnas vanor ändras snabbt just nu. tittarna vill se pro-
gram och filmer enligt sin egen tidtabell, då det passar dem 
själva. Det räcker inte längre med tv-apparaten i vardagsrum-
met, utan man ser på tv-program i olika enheter, såsom surf-
plattor och särskilt bland unga även smarttelefoner.
 ”Watson svarar på den här förändringen genom att er-
bjuda ett mångsidigt innehåll just i det ögonblick då kunden 
vill titta på det”, berättar Mathias Norrback, verkställande 
direktör för Watson Nordic Ab. ”Konsumenterna förväntar 
sig frihet och enkelhet av tv-tjänsterna, men framför allt 
bra innehåll. Via Watson kan man till exempel få Makuunis 
hyrfilmer till sitt eget hem, både de populäraste inhemska 
och utländska filmerna.” 

 Watsons progressiva inspelningsmöjligheter har fått be-
röm av kunderna. Flexibiliteten ökar ytterligare genom att 
Watson kan fås till alla operatörers abonnemang. ”Watson 
har modigt utmanat de stora aktörerna i branschen med 
innovativa lösningar. ett bevis på detta är den offentliga er-
känsla som Watson fått då påverkare inom den finländska 
medie- och telekombranschen valde Watson till årets ut-
vecklingsprojekt”, berömmer Mathias Norrback.
 Anvia siktar genom Watson även på utlandet. I början av 
2015 köpte Anvia den rikssvenska tv-operatören sappa och 
tillsammans planerar företagen lansera Watson i sverige.

Anvia Telecom hör sett till sin lönsamhet 
till eliten inom det fasta nätet
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”Det fasta 
nätet har en överlägsen 

stabilitet”, berömmer 
Klaus Varis.

””För oss var det 
ingen överraskning 

att tillgången till snabbt 
bredband i Österbotten är 

bäst i Finland”, 
säger Jussi Jurva.

Anvia ser till att folk och företag i de österbottniska land-
skapen har fungerande förbindelser inom regionen och till 
omvärlden. Anvias utgångspunkt är att erbjuda högkvalita-
tiva uppkopplingar och tjänster till alla invånare och företag 
i de österbottniska landskapen, även till dem som bor långt 
från tätorterna. På så sätt bidrar Anvia till livskraftigare nä-
ringsliv och boendemiljö i regionen.
 Anvia investerar varje år betydande summor i byggan-
det av snabba nät, såsom optofibernät. enligt Kommuni-
kationsverkets statistik är tillgången på snabbt bredband 
bäst i Vasa och Kaskö och även seinäjoki och Karleby hör till 
de bästa kommunerna, före till exempel hela huvudstads-
regionen.
 ”För oss var det ingen överraskning att tillgången till 
snabbt bredband i Österbotten är bäst i Finland. Vi har pri-

oriterat snabba uppkopplingar av hög kvalitet i många år 
redan. Av våra kunder kan över 85 000 få 100 Mbit/s bred-
band, och våren 2015 höjer vi topphastigheten till svindlan-
de 250 Mbit/s”, säger affärsverksamhetsdirektör Jussi Jurva 
som ansvarar för Anvias nätproduktion.
 ”Goda telekommunikationsförbindelser är i dag en bas-
tjänst och vi tycker de ska vara tillgängliga för alla”, betonar 
Klaus Varis, affärsverksamhetsdirektör för tjänster för kon-
sumenter och företagare. ”expanderande tv- och underhåll-
ningstjänster, e-tjänster och molntjänster för företag kräver 
en stabilitet och kapacitet där det fasta nätet är överlägset. 
Därför fortsätter vi obönhörligen vårt arbete för de öster-
bottniska kommunikationerna.”

9

Österbottningarnas förbindelser 
är i goda händer

”
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Anvia securi har växt och blivit ett av Finlands största         
säkerhetsteknikföretag. år 2014 ökade securi omsättningen 
betydligt och förbättrade även lönsamheten. ”Vi har åstad-
kommit en god, organisk tillväxt och har vunnit flera bety-
dande upphandlingar, såsom Västmetrons lås- och passa-
gekontrollsentreprenader. sysselsättningseffekten av dessa 
ses främst under 2015”, berättar leo Höykinpuro, verkstäl-
lande direktör för Anvia securi Ab.
 Det landsomfattande samarbetet som inleddes med 
9solutions Oy år 2013 kring IPCs, en säkerhetslösning för 
sjukvård, har gett securi en ansenlig mängd nya kunder. 
Under 2014 har securi ingått cirka fyrtio avtal om leverans 
av IPCs i synnerhet till servicehus och sjukhus. 

 I början av hösten öppnade securi verksamhetsställen i 
Kuopio och Nyslott och verkar nu på 13 orter runtom i Fin-
land.
 ”I slutet av året grundade vi en helt ny affärsenhet som 
fokuserar på butikssegmentet och kedjekunder. samtidigt 
utökades bolagets utbud av tjänster med varularm”, säger 
Höykinpuro. ”Vi ser stora tillväxtmöjligheter då det gäller 
att leverera säkerhetssystem som en tjänst, och vi har kon-
sekvent ökat deras andel av vår affärsverksamhet. Vi ut-
vecklar tjänsteprodukter som kunden får använda mot en 
månadsavgift i stället för att behöva göra en engångsinves-
tering.”

Då befolkningen åldras, tjänsterna i samhället centraliseras 
och utgifterna för social- och hälsovården ökar är digitala 
tjänster ett sätt att säkerställa att det finns tillgång till väl-
färdstjänster av hög kvalitet överallt i Finland.
 ”I ett land med långa avstånd kräver centralisering av 
tjänster nya lösningar. Vi tror starkt på ärendehantering 
på distans och då uttryckligen tillsammans med bildöver-
föring”, berättar Hannu Meriläinen, ansvarig chef för ären-
dehantering på distans. ”Vår tjänst har redan i ett par års 
tid använts bl.a. vid etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiris 
ätstörningsenhet, där en del av mottagningsbesöken hos 
läkare och andra experter har skett på distans. erfarenhe-
terna har varit utmärkta.”

 För den växande seniorbefolkningens behov har Anvia 
Akkuna utvecklats. tjänsten kombinerar bildsamtal med 
för målgruppen skräddarsytt videoinnehåll och annat inne-
håll. ”Det är många åldringars önskan att få bo hemma. ett 
tryggt boende hemma kräver dock tillräckliga tjänster för 
vård, omsorg och rehabilitering och här kan Akkuna fung-
era som ett stöd. Akkuna är hemmets fönster mot världen. 
Via tjänsten kan man kontakta vårdpersonal eller anhöriga, 
delta i gympastunder eller titta på annat gruppinnehåll”, 
beskriver Hannu Meriläinen.

”Vi vann viktiga 
upphandlingar”, 

berättar 
Leo Höykinpuro.

”

Bildsamtal stöder en god vård

”Via Akkuna kan 
man kontakta vård-

personal eller anhöriga”, 
säger Hannu Meriläinen.
”

Stabil tillväxt 
för Securi
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I Anvias nya strategi har sakernas internet tagits med som ett 
nytt tillväxtområde. sakernas internet är just nu ett av de he-
taste samtalsämnena i ICt-branschen. Med begreppet avses ett 
fenomen där apparatur och maskiner ansluts till internet och in-
formationen från dessa används i olika automations- eller ana-
lysprogram.
 som ett exempel på tillämpning av sakernas internet kan man 
nämna det samarbete som Anvia tillsammans med Abb, Vasa 
elektriska och Vasa universitet startat för att testa ett smart elnät 
i sundom i Vasa. Målet med pilotprojektet för smarta elnät är att 
förbättra eldistributionens tillförlitlighet och skapa förutsättningar 
för att dra nytta av vind- och solkraft i hushållen i området.
 I piloten använder man Anvias omfattande fibernät för att 
samla in mätresultat i realtid. Informationen samlas i Anvias 
serverhall, där den finns tillgänglig för alla aktörer som deltar i 
projektet.
 ”sakernas internet kräver snabb dataöverföring, bearbetning 
av insamlad information och tillförlitlig lagring av informationen”, 
säger Marko Järvinen, direktör för Anvias affärsverksamhet lös-
ningar. ”Alla dessa hör till Anvias kompetensområde, därför är 
det naturligt att vi deltar i den här utvecklingen. Kunder inom 
industrin vet att uppskatta ett inhemskt datacenter för lagring av 
information som är central för verksamheten.”

tillväxten för ICt-tjänster som utförs som molntjänster verkar inte 
ha några gränser. en allt större del av programmen och applika-
tionerna som företagen använder produceras centraliserat i ett 
datacenter och installeras inte längre på företagens egna servrar 
eller arbetsstationer.
 Molntjänsternas segertåg märks inom Anvia på två sätt: Kra-
ven på kapacitet och driftssäkerhet hos internetuppkopplingarna 
blir allt större, å andra sidan är produktionen av molntjänster en 
central del av Anvias affärsverksamhet. telekommunikations- 
och datacentertjänster bildar tillsammans en helhet som vi er-
bjuder våra kunder som en del av vårt kompletta utbud av ICt-
tjänster.
 ”år 2014 utvecklade vi våra molntjänster betydligt både tek-
niskt och produktutvecklingsmässigt. Vi övergick till den nyaste 
tekniken som möjliggör ännu mer flexibilitet än tidigare för kun-
den vid aktiveringen av tjänsterna och effektivare användning av 
resurser”, berömmer timo ranta, affärsverksamhetsdirektör för 
Företagstjänster.
 ”För kunden är de tydligaste fördelarna med molntjänster de 
låga kostnaderna för att börja använda tjänsterna, kostnadernas 
förutsägbarhet, användbarheten och den enkla driften. tack vare 
detta passar molntjänsterna bra för företag av alla storlekar. Da-
tacentertjänster är en av de produktgrupper som växer mest för 
tillfället.”

”Sakernas 
internet öppnar stora 

möjligheter”, tror 
Marko Järvinen.

”Sakernas internet 
skapar ett smart elnät

Molntjänsternas segertåg fortsätter

”Molntjänster 
ger flexibilitet och 

effektivitet”, försäkrar 
Timo Ranta.

”
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Förvaltning

Ordförande för förvaltningsrådet var Olli tarkkanen 
fram till 1.9.2014 och från och med 8.9.2014 Juha 
luukko. Vice ordförande var tom Westermark. För-
valtningsrådet sammanträdde fyra gånger under 
verksamhetsåret.

Av de medlemmar i förvaltningsrådet som stod i tur 
att avgå omvaldes följande för nästa mandatperiod 
på tre år: Peter boström, Jan-erik Hagfors, bengt 
Jansson, Miapetra Kumpula-Natri, stefan storholm, 
Olli tarkkanen och tuula töyli. som nya medlemmar 
i förvaltningsrådet invaldes Inger Aaltonen, Kenth   
Nedergård och Jarmo Uutela.

styrElsEn 2015

bengt beijar
f. 1951, företagare
Korsholm
Ordförande
Mandatperioden upphör 
31.12.2017
I styrelsen sedan år 2000

Aaro honkola
f. 1952, finansdirektör
seinäjoki
Vice ordförande
Mandatperioden upphör 
31.12.2017
I styrelsen sedan år 2005

juha häkkinen 
f. 1959, vicehäradshövding
Vasa
Mandatperioden upphör 
31.12.2015
I styrelsen sedan år 2003

hannu kantonen
f. 1966, verkställande direktör
storkyro
Mandatperioden upphör 
31.12.2015
I styrelsen fr.o.m. 8.9.2014

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

johan malm
f. 1967, direktör
Vasa
Mandatperioden upphör 
31.12.2015
I styrelsen sedan år 2011

juha mikkilä
f. 1959, jord- och 
skogsbruksföretagare
Kurikka
Mandatperioden upphör 
31.12.2017
I styrelsen fr.o.m. 1.1.2015

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

Anvias styrelse består av bengt beijar (ordförande), 
Aaro Honkola (vice ordförande), Juha Häkkinen,   
Aappo Kontu, Matti Korkiatupa (fram till 1.9.2014), 
Johan Malm, Arto Pohto och elina Varamäki samt 
Hannu Kantonen från och med 8.9.2014. styrelsen 
sammanträdde totalt 27 gånger. Företagare bengt 
beijar var ordförande i styrelsen och ekonomidirektör 
Aaro Honkola vice ordförande.
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lEdningsgruppEn 2015

mika Vihervuori
Verkställande direktör
Diplomingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2013

harri Suokko
Vice verkställande direktör, 
verkställande direktör för 
Anvia telecom Ab
Ingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2010

jussi jurva
Direktör för 
affärsverksamheten 
Nätproduktion
Ingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2000

klaus Varis 
Direktör för affärsverksamheten 
tjänster för konsumenter och 
företagare
Diplomingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2010

marko järvinen 
Direktör för 
affärsverksamheten lösningar
Diplomingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2014

Ari jaatinen
Direktör för 
affärsverksamheten It-tjänster
Diplomingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2014

jaana mäkinen 
Personaldirektör
ekonomie magister
Anställd i koncernen 
sedan år 1988

Arto kukkonen
ekonomidirektör
ekonomie magister
Anställd i koncernen 
sedan år 2009

Timo ranta
Direktör för affärsverksamheten 
Företagstjänster
Ingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2012 

Tiina Nieminen
Kommunikationsdirektör
Filosofie magister
Anställd i koncernen 
sedan år 1998

 Hem- Mandat-
 kommun period
Aaltonen Inger, direktör Korsholm 2017
Alakoski Martti, förbundsordf. Kurikka 2016
boström Peter, verkst. dir. Jakobstad 2017
brunberg Ulf, fiskal Vasa 2016
eklund bo, ingenjör Karleby 2016
Flink reijo, verkst. dir. seinäjoki 2016
Haapanen Pekka, verkst. dir. Vasa 2015
Haapaniemi Jouni, utvecklingsdir. lillkyro 2015
Hagfors Jan-erik, verkst. dir.  Kauhava 2017
Jansson bengt, filosofie magister Nykarleby 2017
Karp Caj-erik, verkst. dir. Korsholm 2015
Kumpula-Natri Miapetra, eU-parl. Vasa 2017
luukko Juha, kommundirektör seinäjoki 2016
Miikkulainen esko, verkst. dir. salo 2015
Mäkynen Ari, sprutmästare Vasa 2015
Nedergård Kenth, projektkoordinator Korsholm 2017
Ojajärvi Anne, företagare Jalasjärvi 2016
Ojaniemi Yrjö, verksamhetsledare lappo 2016

förvaltningsrådEt 

Pihlajamäki Jaakko, direktör seinäjoki 2015
riippi Heikki, jordbrukare laihela 2015
ruotsalainen Matti, direktör Vasa 2016
simberg Kimmo, verkst. dir. seinäjoki 2016
storholm stefan, verkst. dir. Jakobstad 2017
tarkkanen Olli, verkst. dir. seinäjoki 2017
tourunen elina, enhetschef Helsingfors 2016
töyli tuula, verkst. dir. Vasa 2017
Uutela Jarmo, verkst. dir. Vasa 2017
Viljanen Ossi, verkst. dir.  seinäjoki 2015
Westermark tom, verkst. dir. Vasa 2015
Ylinen Mauno, agronom Kauhava 2015

Representanter för personalen:
ehnström Carita
Kuoppamäki Päivi
Närvä Ari
Mäki-Valkama Heikki
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Styrelsens verksamhetsberättelse

vErksamhEtsmiljön
Det allmänna ekonomiska läget i Finland var fortsatt svårt 
och detta återspeglades även i Anvias verksamhet. särskilt 
syntes det i företagens ICt-investeringar och tV-affärsverk-
samhetens handel med utrustning. För konsumenternas del 
har det osäkra ekonomiska läget påverkat främst anskaff-
ningen av fiberanslutningar.

Konkurrensen inom telekombranschen är fortsatt hård, 
vilket lett till en sänkt prisnivå. Mobiloperatörernas mark-
nadsföring av mobilt bredband är mycket kraftfull, men fast 
bredband har trots det hållit ställningarna bra tack vare sin 
stabilitet och sina topphastigheter.

koncErnstrukturEn och dEss utvEckling
Under räkenskapsperioden hade Anvia tre affärsområden: 
ICt, tV och securi.

Anvia-koncernens juridiska struktur 31.12.2014 bestod av 
moderbolaget Anvia Abp och dess dotterbolag
   • Anvia Företagstjänster Ab med dotterbolaget 
     Fenix solutions Oy
   • Anvia Hosting Ab
   • Anvia Securi Ab
   • Anvia TV Oy med dotterbolaget Hibox Systems Ab
   • Watson Nordic Ab
   • Anvia Fastigheter Ab
samt intressebolagen länsilinkki Oy och Varaani Works Oy.

I enlighet med tidigare planer förvärvade Anvia under rä-
kenskapsperioden även resten av aktierna i Anvia Hosting 
Ab och äger nu bolaget i sin helhet.

I november köpte Anvia 24,9 % av aktierna i tammerfors-
företaget Varaani Works Oy.

dEn Ekonomiska utvEcklingEn
Under räkenskapsperioden uppgick Anvia-koncernens om-
sättning till 105,8 miljoner euro (108,2 milj. €), vilket var 
2,2 % mindre än året innan. Den allmänna osäkerheten i 
ekonomin har inverkat i synnerhet på företagskundernas 
anskaffning av it-tjänster. Försäljningen av konsumentelek-
tronik inom tV-affärsverksamheten har minskat på grund 
av förändringar på tv-marknaden, såsom ett ökat utbud av 
internet-tv-tjänster och en förnyelse av tv-beståndet. Po-
sitivt har varit att securi ökat omsättningen betydligt och 
förbättrat resultatet, fast den allmänna trenden inom bran-
schen varit den motsatta.

rörelsevinsten uppgick till 3,4 miljoner euro (6,0), dvs.       
3,2 % (5,6 %) av omsättningen. Koncernens planenliga 
avskrivningar var 10,0 milj. euro (8,9) och goodwillavskriv-
ningar 1,7 milj. euro (2,2).

Koncernens vinst för räkenskapsperioden sjönk jämfört 
med året innan och uppgick till 7,0 milj. euro (9,5).

Koncernens resultat per aktie var 82 euro, medan det var 111 
euro föregående år.

väsEntliga händElsEr undEr 
räkEnskapspEriodEn
tv-tjänsten Watson lanserades i hela landet i slutet av 2013. 
tjänsten fick ett gott mottagande och försäljningen kom i 
gång enligt förväntningarna. Konkurrensen inom tv-tjänster 
är dock hård och det har krävts omfattande marknadsföring 
för att lansera den nya tjänsten. Avtal om återförsäljning 
av Watson har slutits med flera butikskedjor och medlems-
bolagen i Finnet-förbundet. Watson har även fått offentlig 
erkänsla både i Finland och internationellt.

efterfrågan på supersnabbt fast bredband har hållits på en 
hög nivå. Mest ökar hastighetsklasserna 50 och 100 Mbit/s. 
även om mobilt bredband konkurrerar genom priset, ver-
kar kunderna då det gäller hemmets internetuppkopplingar 
uppskatta den höga kvaliteten och stabiliteten hos fast 
bredband. tack vare Anvias investeringar i näten ökar till-
gången till snabba uppkopplingar hela tiden, och i slutet 
av året kunde cirka 80 000 hushåll få fast bredband på 100 
Mbit/s. Den genomsnittliga intäkten per bredbandsabon-
nemang har minskat på grund av priskonkurrens och kol-
lektiva avtal som ingåtts med bostadsbolag och därför är 
förmånliga för invånarna.

I mars expanderade Anvia till sektorn för energikontroll och 
utökade sitt utbud av tjänster genom att lansera en tjänst 
som reglerar hemmens energikostnader. Anvia Hustomten 
styr uppvärmningen av hemmet eller fritidsbostaden utgå-
ende från väderprognosen och timpriset på el. tjänsten kan 
erbjudas i hela Finland.

För att förbättra konkurrenskraften och anpassa kostna-
derna till det skärpta ekonomiska läget inledde Anvia i 
april samarbetsförhandlingar inom ICt-affärsverksamheten 
och koncernadministrationen. Förhandlingarna ledde till en 
minskning av personalen med cirka 75 årsverken, varav en 
del var permitteringar eller pensionsarrangemang. bespa-
ringarna syns dock fullt ut först under år 2015.

I november köpte Anvia 24,9 % av aktierna i Varaani Works 
Oy, som är ett företag som specialiserat sig på lösningar för 
lagring och delning av information. tammerforsföretaget 
har 9 anställda.

>> fortsätter på s. 16
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Ekonomiska nyckEltal

  2014  2013 2012

moderbolAgeT  
 Omsättning, 1000 € 66 918 69 260 70 071
 Omsättning, förändring % -3,4 -1,2 2,7
 rörelsevinst, 1000 € 5 552 8 498 8 905
 rörelsevinst % 8,3 12,3 12,7
 räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 9 443 9 632 9 355
 Avkastning på eget kapital % 8,9 10,6 7,9
 soliditet % 78,3 80,0 83,1
 Avkastning på investerat kapital % 8,9 11,5 9,2
 bruttoinvesteringar, 1000 € 14 593 14 557 14 211
 balansomslutning, 1000 € 159 649 152 543 154 142
 Personalen i medeltal (FTE)1 440 448 449
 Personalen i medeltal (NOE)2 479 474 480
 Vinstutdelning/aktie (förslag 2014) förslag 80 81 
 
koNCerNeN
 Omsättning:, 1000 € 105 816 108 208 114 812
 Omsättning, förändring % -2,2 -5,7 -1,5
 rörelsevinst, 1000 € 3 372 6 007 7 832
 rörelsevinst % 3,2 5,6 6,8
 räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 7 019 9 468 7 454
 Avkastning på eget kapital % 6,0 8,6 7,2
 soliditet % 79,8 81,0 80,6
 Avkastning på investerat kapital % 7,5 10,8 9,6
 bruttoinvesteringar, 1000 € 16 182 16 130 15 934
 balansomslutning, 1000 € 142 248 138 448 136 830
 Personalen i medeltal (FTE)1 724 716 738
 Personalen i medeltal (NOE)2 776 765 794
 resultat per aktie3, 1000 € 82 111 87

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
balansomslutning (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
balansomslutning – erhålla förskott

I både divisor och dividend används 
bokslutsdagens värden.
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Anvia securi ökade omsättningen betydligt och förbättrade 
även lönsamheten. en av de mest betydande upphandling-
arna var Västmetrons lås- och passagekontrollsystem, vars 
totala värde uppgick till över 3 miljoner euro. I början av 
hösten öppnade securi verksamhetsställen i Kuopio och 
Nyslott och verkar nu på 13 orter runtom i Finland. securi 
är nu ett av Finlands största säkerhetsteknikföretag. I slutet 
av året grundade bolaget en ny affärsenhet som fokuserar 
på butikssegmentet och kedjekunder. samtidigt utökades 
bolagets utbud av tjänster med varularm.

Anvia tV:s omsättning försvagades av att försäljningen av 
digitalboxar minskade, vilket beror på att internet-tv-tjäns-
ter och webbaserad lagring av inspelningar blivit vanligare, 
tv-beståndet förnyats och det skett en allmän avmattning 
inom handeln med konsumtionselektronik. De åtgärder 
som utfördes under det gångna året fick bolagets affärs-
verksamhet att återhämta sig. Hibox, som utvecklar iptv- 
och hotell-tv-system, har i enlighet med sin strategi avan-
cerat på den internationella marknaden.

elisa Abp har under sommaren och början av hösten köpt 
upp aktier i Anvia så att elisas ägarandel i slutet av året 
var 26 % av de utestående aktierna och 24 % av hela ak-
tiestocken.

Anvia förnyade sin strategi i början av året. Anvias målsätt-
ning är att fortsätta stärka sin nuvarande marknadsposition 
i de österbottniska landskapen genom att erbjuda heltäck-
ande tjänster för kommunikation, informationshantering, 
säkerhet och trivsel. Ytterligare tillväxt söker Anvia genom 
att inom utvalda affärsverksamheter öka fotfästet på den 
finländska marknaden. sådana är till exempel Watson, sä-
kerhetsaffärsverksamheten securi och de nya affärsverk-
samheterna sakernas internet och ärendehantering på 
distans. För att utveckla tjänster inom ärendehantering på 
distans och välfärdsteknologi köpte Anvia i december tam-
merforsföretaget smartvisio Oy:s affärsverksamhet, som 
bl.a. omfattar en stimulerande vård- och förströelsetjänst 
riktad till åldringar.

invEstEringar och finansiEring
Koncernens investeringar uppgick till totalt 16,2 milj. € (16,1 
milj. €). Huvuddelen av investeringarna hänförde sig till 
nätbyggande inom ICt-affärsverksamheten.

en del av tillgångarna har placerats i aktier, fondandelar 
och masskuldebrevslån som är föremål för offentlig handel. 
bokföringsvärdet för koncernens finansiella värdepapper 
var vid räkenskapsperiodens slut 19,0 milj. euro (20,7 milj. 
euro året innan) och marknadsvärdet var 21,0 milj. euro 
(24,4 milj. euro).

vinstutdElning
I enlighet med bolagsstämmans beslut var Anvia Abp:s 
vinstutdelning 80 euro/aktie för år 2013. Avstämningsdag 
för aktierna var 15.5.2014 och vinstutdelningen betalades till 
de aktieägare som var registrerade i värdeandelssystemet 
22.5.2014.

Anvia Abp bedriver en aktiv utdelningspolicy. styrelsen 
har fastslagit som princip för vinstutdelningen att bolagets 
utdelning till ägarna ska vara stabil och konkurrenskraftig 
samt minst hälften av koncernens årsresultat.

bolagEts aktiEr
bolaget har 92 525 aktier. Varje aktie berättigar till en röst 
vid bolagsstämman, dock så att ingen får rösta med mer än 
en tiondedel av antalet röster som är företrädda vid bolags-
stämman. Moder- och dotterbolagen äger totalt 7 215 aktier 
och antalet utestående aktier är 85 310.

pErsonalEn
Under räkenskapsperioden var det genomsnittliga antalet 
anställda i koncernen 724 och i moderbolaget 440. Vid be-
räkningen av det genomsnittliga antalet har även eventuel-
la deltidsanställningar beaktats. Det genomsnittliga antalet 
anställda i koncernen har under året ökat med 8 personer.

I december 2014 var det totala antalet anställda i koncernen 
751, medan det totala antalet ett år tidigare var 774. I mo-
derbolaget var motsvarande siffra 451 (474). I december var 
antalet anställda ändrat till heltidsanställda 687 i koncernen 
(732 i december 2013) och 451 (474) i moderbolaget. 

forskning och utvEckling
Koncernens direkta kostnader för forsknings- och utveck-
lingsverksamhet samt produktutveckling uppgick till 1,1 
milj. euro (3,0 milj. euro år 2013 och 2,4 milj. euro år 2012). 
Detta motsvarar 1,1 procent av omsättningen (2,8 % år 2013 
och 2,1 % år 2012).

Styrelsens verksamhetsberättelse

>> fortsätter på s. 18
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antal anställda i gEnomsnitt

anvia abp:s största aktiEägarE 31.12.2014

Egna aktiEr 31.12.2014

 St. Andel av aktiekapitalet
Dotterbolagens aktieinnehav i moderbolaget 6 583 7,11 %
Egna aktier hos moderbolaget  632 0,68 %
Egna aktier hos koncernen 7 215 7,80 %

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande våren 2012 har moderbolaget under räken-
skapsperioden registrerat under år 2013 köpta egna aktier. Aktierna har köpts av småägare i 
första hand för att förtydliga ägarstrukturen.

Datum Antal Erlagd betalning Erlagd betalning 
1.1–31.12 53 st. 1485 €/aktie 1350–1550 € 
  (medeltal) (variationsintervall)

 St. %

elisa-koncernen 22 436 26,3
lounea-koncernen 4505 5,3
Finska staten 913 1,1
Vasa stad 663 0,8
seinäjoki stad 473 0,6
Haarala Pekka 359 0,4
Nordea bank Finland Abp 273 0,3
Helmiryhmä Oy 234 0,3
Korsholms kommun 196 0,2
Jalasjärvi kommun 173 0,2
etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 163 0,2
Ilmola kommun 161 0,2
lappo stad 154 0,2
Kurikka stad 141 0,2
Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 124 0,1
Harry schaumans stiftelse 117 0,1
Vaasan seurakuntayhtymä 117 0,1
Maataloustuottajien etelä-Pohjanmaan liitto  109 0,1
Österbottens handelskammare 109 0,1
Totalt 31420 36,8

I tabellen ingår inte de 
aktier som Anvia-koncernen 
äger. Dessa är totalt 7 215 
st. (7,80 % av hela aktie-
stocken). Dessa har inte 
heller beaktats vid beräk-
ningen av procentandelar.

lönEr och arvodEn undEr räkEnskapspEriodEn, 1000 €

 2014 2013 2012

Koncernen 724 716 738                            
Moderbolaget 440 448 449

 2014 2013 2012

Koncernen 30 731 29 097 30 309 
Moderbolaget 17 436 16 819 17 338

%

€



bEmyndigandE av styrElsEn
bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om för-
värv av högst 1 000 av bolagets egna aktier. Anskaffnings-
värdet för aktierna kan variera mellan 1 100 och 1 550 euro/
aktie, och aktier kan förvärvas endast med fritt eget kapital. 
egna aktier kan förvärvas för att förverkliga företagsköp el-
ler andra arrangemang som hör till bolagets affärsverksam-
het, för att förbättra bolagets finansieringsstruktur eller för 
att ogiltigförklaras under förutsättning att förvärvet är till 
fördel för bolaget och dess aktieägare.

styrElsEn, förvaltningsrådEt 
och lEdningEn
Anvias styrelse består av bengt beijar (ordförande), Aaro 
Honkola (vice ordförande), Juha Häkkinen, Aappo Kontu, 
Matti Korkiatupa (fram till 1.9.2014), Johan Malm, Arto Pohto 
och elina Varamäki, samt Hannu Kantonen från och med 
8.9.2014. styrelsen sammanträdde 27 gånger under räken-
skapsperioden.

tre kommittéer som är underställda bolagets styrelse bere-
der ärenden som styrelsen ansvarar för: belöningskommit-
tén, revisionskommittén och investerings- och placerings-
kommittén.

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 bestått av bengt beijar, Juha 
Häkkinen och Matti Korkiatupa (fram till 1.9.2014).

sammansättningen av bolagets förvaltningsråd presenteras 
i bolagets årsberättelse. Förvaltningsrådet sammanträdde 
fyra gånger under året. Ordförande för förvaltningsrådet var 
Olli tarkkanen fram till 1.9.2014 och från och med 8.9.2014 
Juha luukko.

Mika Vihervuori är verkställande direktör och koncerndirek-
tör för Anvia Abp.

Koncernens ledningsgrupp har under räkenskapsåret be-
stått av verkställande direktör Mika Vihervuori, vice verk-
ställande direktör Harri suokko, direktören för affärsverk-
samheten Konsumenttjänster Klaus Varis, direktören för 
affärsverksamheten Företagstjänster Antti Vihavainen till 
13.3 och efter det timo raunio, direktören för affärsverk-
samheten Nät Jussi Jurva, försäljningsdirektör timo ranta, 
direktören för tekniska tjänster Marko Järvinen från och 
med 5.5, direktören för affärsverksamheten securi leo Höy-
kinpuro, direktören för tV-affärsverksamheten Marianne 
Hynninen till 31.8 och efter det Jaana Mäkipernaa, direk-
tören för affärsverksamheten Watson Mathias Norrback, 
personaldirektör Jaana Mäkinen, ekonomidirektör Arto Kuk-
konen och kommunikationschef tiina Nieminen.

bEdömning av dE mEst bEtydandE 
riskErna och osäkErhEtsfaktorErna
riskhantering stöder Anvias affärsverksamhet genom att 
säkerställa att risker som påverkar affärsverksamheten 
identifieras, att deras effekter utvärderas och åtgärder fast-
ställs. bolaget delar in dessa risker i strategiska, operativa, 
finansiella och skaderisker.

Av de strategiska riskerna hänger de mest betydande ris-
kerna samman med investeringar, såsom investeringar i 
fastigheter och nät samt företagsköp. För att hantera ris-
ker förknippade med investeringar använder koncernen en 
strukturerad planerings- och beslutsmodell som styrelsen 
godkänt. en strategisk risk är även att regleringen av tele-
branschen eventuellt kan skärpas och övergå till prisreg-
lering.

De operativa riskerna är förknippade med koncernens       
affärsmässiga prestationsförmåga och konkurrenskraft. De 
branscher där koncernen verkar kännetecknas av snabb 
teknisk utveckling och snabba förändringar i marknads-
läget. För att upprätthålla konkurrenskraften krävs därför 
kontinuerlig utveckling och anpassning till förändringar på 
marknaden. Konkurrensläget och den tekniska utveckling-
en följs systematiskt upp i koncernen, risker förknippade 
med dessa utvärderas och åtgärder och ansvar för att han-
tera riskerna preciseras.

Vid hanteringen av finansiella risker är det centralt att be-
döma kostnader för och tillgång till finansiering. Den för        
affärsverksamheten nödvändiga finansieringen bedöms 
och följs upp kontinuerligt i koncernen, för att koncernen 
ska ha tillräckligt med likvida medel för att finansiera verk-
samheten. Koncentrationen av kreditrisker som hänför sig 
till kundfordringar är liten särskilt inom ICt-affärsverksam-
heten tack vare det stora antalet kunder och den långtgåen-
de automatiseringen av processerna. Koncernens kreditris-
ker har dock ökat i och med de nya affärsverksamheterna. 
Anvia har en aktiv placeringsstrategi som bygger på diver-
sifiering och allokering i syfte att hantera riskerna. riskerna 
i placeringsverksamheten får inte äventyra uppnåendet av 
bolagets strategiska och operativa mål.

skaderiskerna hanteras med hjälp av ett försäkringsskydd 
som uppdateras kontinuerligt och är dimensionerat enligt 
riskerna samt genom förutseende verksamhet.

bolagsstämman
Anvia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls 12.5.2014.

Av de medlemmar i förvaltningsrådet som stod i tur att 
avgå omvaldes följande för nästa mandatperiod på tre år: 
Peter boström, Jan-erik Hagfors, bengt Jansson, Miapetra 
Kumpula-Natri, stefan storholm, Olli tarkkanen och tuula 
töyli. som nya medlemmar i förvaltningsrådet invaldes 
Inger Aaltonen, Kenth Nedergård och Jarmo Uutela.
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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 medel är 72 763 344,95 €. 
För bolagsstämman föreslår styrelsen en vinstutdelning 
på 82 €/aktie för de utestående aktierna, 85 310 st., totalt 
6 995 420 €, av moderbolagets vinst för räkenskapsperio-
den 9 443 477,91 €. till ackumulerade vinstmedel föreslås 
2 448 057,91 € av räkenskapsperiodens vinst överföras. 

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomis-
ka ställning efter räkenskapsperiodens slut. bolagets likvi-
ditet är god och den föreslagna vinstutdelningen äventyrar 
enligt styrelsens bedömning inte bolagets solvens.

bEtydandE juridiska ärEndEn
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) upphävde genom sitt 
beslut 27.10.2014 de skyldigheter gällande högsta pris vid 
hyrande av abonnentförbindelser som Kommunikations-
verket ålagt Anvia. beslutet gäller det besvär som Anvia i 
januari 2013 anförde över Kommunikationsverkets beslut 
gällande bolagets ställning som ett företag med betydande 
marknadsinflytande jämte därtill hörande skyldigheter. 
Kommunikationsverkets beslut om betydande marknadsin-
flytande upphävdes dock inte av HFD.

Vid Konkurrens- och konsumentverket (KKV) pågår en 
fortsatt utredning av huruvida elisa Abp:s ökade bestäm-     
manderätt väsentligt hindrar effektiv konkurrens på den 
finländska marknaden eller en väsentlig del av denna.

Visual Data Oy har väckt talan mot totalt 33 svarande, varav 
Anvia Abp är en. talan gäller konkurrensrättsligt missbruk 
av dominerande marknadsposition och underlåtelse att föl-
ja telemarknadslagens krav på prestationsbaserad prissätt-
ning och skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter. Käran-
den har krävt att de svarande solidariskt ska ersätta skadan 
på 3,5 miljoner euro som orsakats käranden enligt denne.

elisa Abp har 14.1.2015 anfört besvär hos Kommunikations-
verket mot alla andra operatörers prissättning av abonnent-
förbindelser.

händElsEr EftEr räkEnskapspEriodEns slut
1.1.2015 införde Anvia i enlighet med sin nya strategi en 
ny organisation. Koncernen delas in i fem affärsområden. 
Dessa är tjänster för konsumenter och företagare, Företags-
tjänster, lösningar, It-tjänster och Övrig affärsverksamhet. 
Därutöver finns produktionsenheten Nätproduktion.

Från och med 1.3.2015 görs också den juridiska koncern-
strukturen tydligare, för att bättre motsvara den operativa 
organisationen och öka transparensen i den ekonomiska 
rapporteringen. Koncernens televerksamhet bolagiseras 
då i det nya bolaget Anvia telecom Ab. Affärsverksamhe-
terna lösningar och It-tjänster överförs till bolaget Anvia 
Företagstjänster Ab, vars namn samtidigt ändras till Anvia 
It-tjänster Ab.

Anvia köpte i februari hela aktiestocken i den svenska tv-
operatören Ab sappa. Affären stärker Anvias affärsverksam-
het inom underhållning och möjliggör en utökning av mark-
nadsområdet för tv-tjänsten Watson till sverige.
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utsiktEr för år 2015

Anvia förväntar sig att konjunkturläget är 
fortsatt svårt under räkenskapsperioden 
2015, och därför väntas tillväxt främst inom 
affärsverksamheterna securi och underhåll-
ning. åtgärderna för att förbättra lönsamheten 
som inleddes 2014 fortsätter och effektiveras 
genom aktiva åtgärder inom de affärsverk-
samheter där försäljningsbidraget sjunker och 
ingen tillväxt är i sikte.

Konkurrensen inom televerksamheten torde 
vara fortsatt hård, och priskonkurrensen 
mellan mobiloperatörerna kan komma att 
påverka även marknadspriset på tjänster i 
det fasta nätet. På längre sikt är det dock 
sannolikt att läget stabiliseras. Anvia tror att 
den explosionsartade ökningen av mängden 
datatrafik som orsakas bland annat av att man 
ser på videoinnehåll och ultra-hd-tv huvud-
sakligen styrs till det fasta nätet. Mobiltjänster 
används då man är i rörelse, men hemma och 
på arbetsplatserna använder man hellre fast 
bredband, om sådant är tillgängligt. eftersom 
användarnyttan är tydlig har mobilprissätt-
ningen begränsad effekt.
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Koncernresultaträkning

(1000 €) bilaga 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

OMSÄTTNING 3. 105 816 108 208

Övriga rörelseintäkter 4. 1 184 521
Intäkter från andelar i intressebolag  48 41

Material och tjänster 5. 37 255 39 804
Personalkostnader 6. 37 713 35 697
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 11 686 11 138
Övriga rörelsekostnader  17 022 16 123

RÖRELSEVINST  3 372 6 008

Finansiella intäkter och kostnader 9. 5 424 6 201

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER  8 796 12 209

Inkomstskatter 12. -2 020 -2 677

Minoritetsandel  243 -64

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  7 019 9 468
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Koncernbalansräkning

(1000 €)  bilaga 31.12.2014 31.12.2013

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA 13.
Immateriella tillgångar  7 238 6 571
Materiella tillgångar  61 673 59 099
Placeringar  23 222 22 042
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  92 133 87 712

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar 14. 9 587 10 526
långfristiga fordringar 15. 320 306
Kortfristiga fordringar 16. 11 143 12 816
Finansiella värdepapper 17. 18 987 20 705
Kassa och banktillgodohavanden  10 078 6 383

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  50 115 50 736

AKTIVA TOTALT  142 248 138 448 

PASSIVA

EGET KAPITAL 18.
Aktiekapital  1 504 1 504
reservfond  8 133 8 133
Anslutningsavgiftsfond  41 786 41 787
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  53 794 50 800
räkenskapsperiodens vinst  7 019 9 467
EGET KAPITAL TOTALT  112 236 111 691

MINORITETSANDEL  523 394

AVSÄTTNINGAR 20. 290 170

FRÄMMANDE KAPITAL
latent skatteskuld 21. 2 816 2 393
långfristigt främmande kapital 22. 8 259 3 466
Kortfristigt främmande kapital 23. 18 124 20 334
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  29 199 26 193

PASSIVA TOTALT  142 248 138 448
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Koncernens 
finansieringsanalys
(1000 €) 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013
   
Affärsverksamhetens kassaflöde 
rörelsevinst 3 372 6 008
Korrigeringar till rörelsevinsten 10 874 10 814
Förändring i rörelsekapitalet 678 2 306
erhållna dividender 1 809 2 205
Finansieringsintäkter 4 024 3 445
Finansieringskostnader -433 -180
skatter -1 617 -2 593
Affärsverksamhetens kassaflöde 18 707 22 005

Investeringarnas kassaflöde
Köp av aktier -1 576 -1 116
Köp av affärsverksamhet -140 -50
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -14 337 -14 315
 Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 885 282
Investeringarnas kassaflöde -15 168 -15 199

Finansieringens kassaflöde
Förändring av långfristiga lån 4 792 86
Förändring av kortfristiga lån 30 30
Köp av egna aktier  -16 -810
Förändring av anslutningsavgiftsfond -1 -2
Dividender -5 863 -6 693
Korrigering av vinstmedel -528
Finansieringens kassaflöde -1 586 -7 389

Förändring av likvida medel 1 953 -583

likvida medel 1.1 27 088 26 940
Orealiserade värdeminskningar och ökningar 24 731
likvida medel 31.12* 29 065 27 088
Förändring av likvida medel 1 953 -583

Förändring i rörelsekapitalet:
långfristiga fordringar                     ökning -/ minskning + 49 -14
Kortfristiga fordringar                      ökning -/ minskning + 1 597 2 058
Omsättningstillgångar                     ökning -/ minskning + 938 1 193
Kortfristigt främmande kapital        minskning -/ ökning + -1 906 -931 
  678 2 306

* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.

€
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Moderbolagets 
resultaträkning
(1000 €) bilaga 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2013

OMSÄTTNING 3. 66 918 69 260

Övriga rörelseintäkter 4. 1 401 751

Material och tjänster 5. 21 595 21 716
Personalkostnader 6. 21 438 20 552
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 7 392 6 947
Övriga rörelsekostnader  12 342 12 298

RÖRELSEVINST  5 552 8 498

Finansiella intäkter och kostnader 9. 6 925 6 949

VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  12 477 15 447

extraordinära poster 10. 658 -1 027

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 13 135 14 420

bokslutsdispositioner 11. -2 110 -2 549
Inkomstskatter 12. -1 582 -2 239

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  9 443 9 632

€
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(1000 €) bilaga 31.12.2014 31.12.2013

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA 13.
Immateriella tillgångar  1 540 1 957
Materiella tillgångar  49 343 46 836
Placeringar  73 658 69 932

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  124 541 118 725

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar 14. 2 899 3 663
Kortfristiga fordringar 16. 6 932 8 627
Finansiella värdepapper 17. 18 987 20 705
Kassa och banktillgodohavanden  6 290 823

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  35 108 33 818

AKTIVA TOTALT  159 649 152 543

Moderbolagets 
balansräkning

PASSIVA

EGET KAPITAL 18.
Aktiekapital  1 504 1 504
reservfond  8 133 8 133
Anslutningsavgiftsfond  41 786 41 787
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  63 320 60 935
räkenskapsperiodens vinst  9 443 9 632
EGET KAPITAL TOTALT  124 186 121 991

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 19. 13 566 11 456

AVSÄTTNINGAR 20. 290 170

FRÄMMANDE KAPITAL
långfristigt främmande kapital 22. 8 111 3 238
Kortfristigt främmande kapital 23. 13 496 15 688
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  21 607 18 926

PASSIVA TOTALT  159 649 152 543

€



(1000 €) 1.1–31.12.2014 1.1–31.12.2013
       
Affärsverksamhetens kassaflöde      
rörelsevinst 5 552 8 498
Korrigeringar till rörelsevinsten 6 689 6 757
Förändring i rörelsekapitalet -32 1 314
erhållna dividender 3 116 2 836
ränte- och övriga finansiella intäkter 4 097 3 494
Finansiella kostnader -313 -122
extraordinära kostnader 509 261
skatter -1 433 -2 415
Affärsverksamhetens kassaflöde 18 185 20 623

Investeringarnas kassaflöde
Köp av aktier -2 558 1 367
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -10 650 -13 165
Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar 823 190
Investeringarnas kassaflöde -12 385 -14 342

Finansieringens kassaflöde
Förändring av långfristiga lån 4 873 -117
Köp av egna aktier -18 -809
Förändring av anslutningsavgiftsfond -1 -2
betalda dividender -6 929 -7 202
Finansieringens kassaflöde -2 075 -8 130

Förändring av likvida medel 3 725 -1 849

likvida medel 1.1 21 527 22 646
Orealiserade värdeminskningar och ökningar 25 730
likvida medel 31.12* 25 277 21 527
Förändring av likvida medel 3 725 -1 849

FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITALET
Kortfristiga fordringar                            ökning -/minskning + 1 847 399
Omsättningstillgånga                            ökning -/minskning + 764 -106
Kortfristigt främmande kapital              minskning -/ökning + -2 643 1 021 
  -32 1 314

* Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.

Moderbolagets 
finansieringsanalys
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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 in-
tressebolagen länsilinkki Oy:s och Varaani Works Oy:s del 
har koncernens andel av resultatet konsoliderats i resul-
taträkningen.

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. elimine-
ringen av internt aktieinnehav har skett enligt anskaff-
ningsutgiftsprincipen. 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:
   Aktiverade marknadsföringskostnader      2 år
   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 minori-
tetsandelen. Den latenta skatteskulden eller -fordran har 
beräknats enligt de tillfälliga skillnaderna mellan belop-
pen i beskattningen och bokslutet genom att använda 
skattesatsen för kommande år sådan den fastställts på 
bokslutsdagen. I balansräkningen ingår den latenta skat-
teskulden i sin helhet och den latenta skattefordran enligt 
den uppskattade sannolika fordran.

2.7. Jämförbarheten för uppgifter från 
      föregående räkenskapsperiod
Koncernens övriga rörelseintäkter är inte jämförbara med 
föregående år, eftersom de innehåller en försäljnings-
vinst av engångskaraktär på 0,8 miljoner euro och som 
föranletts av försäljning av Anvia Abp:s bilar. I moderbola-
get har under tidigare räkenskapsperioder av långfristiga 
hyresavtal intäktsförd omsättning 0,6 miljoner euro kor-
rigerats mot vinst från tidigare räkenskapsperioder.

principErna för uppgörandE av bokslut 2014

Noter till bokslutet
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  Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2014 2013 2014 2013

3. FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER OCH OMSÄTTNING
 ICt 80 840 84 310 66 918 69 260
 tV 13 788 15 256
 securi 17 613 15 707
 Övriga 4 938 2 682
 Omsättning mellan segmenten -11 363 -9 747
 Omsättning totalt 105 816 108 208 66 918 69 260

4. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
 Överlåtelsevinster av affärsverksamhet 884 283 823 190
 bidrag  11  11
 serviceintäkter av koncernbolag   399 466
 Övriga 300 226 179 84
 Övriga rörelseintäkter totalt 1 184 520 1 401 751

5. MATERIAL OCH TJÄNSTER
 Inköp under räkenskapsperioden 26 963 30 996 3 756 6 271
 Förändring av lager 958 1 205 764 -107
  27 921 32 201 4 520 6 164
 tjänster av utomstående 9 334 7 603 17 075 15 552
 Material och tjänster totalt 37 255 39 804 21 595 21 716

6. PERSONALKOSTNADER
 löner och arvoden 30 731 29 097 17 436 16 819
 Pensionskostnader 5 492 5 134 3 091 2 855
 Övriga lönebikostnader 1 490 1 466 911 878
 Personalkostnader totalt 37 713 35 697 21 438 20 552
 
 ledningens löner och arvoden
 Verkställande direktörerna och förvaltningsorganen   434 264
 Verkställande direktörerna 896 842
 Förvaltningsorganen 251 222
 
 Koncernens och moderbolagets personal
 under räkenskapsåret i medeltal 776 765 469 474
 av vilka      tjänstemän 550 542 309 310
                  arbetare 226 223 160 164
 
 Med beaktande av deltid uppgick personalen
 under räkenskapsåret i medeltal 724 716 440 448
 av vilka     tjänstemän 512 507 286 289
                  arbetare 212 209 154 159
 
 Pensionsförbindelser för ledningen      
 Pensionsåldern för en del av de till koncernen hörande bolagens verkställande direktörer är 62 år.

notEr till rEsultaträkningEn

27

€



notEr till  rEsultaträkningEn

   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2014 2013 2014 2013

7. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
 Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 9 995 8 921 7 369 6 947
 Avskrivningar på koncernaffärsvärden och 
 affärsvärden på köp av affärsverksamhet 1 691 2 217 23
 Avskrivningar totalt 11 686 11 138 7 392 6 947
 
 en specifikation på avskrivningar per balanspost
 ingår under punkten bestående aktiva

8. REVISORNS ARVODEN
 CGr-sammanslutning ernst & Young
 revisionsarvoden 43 39 24 23
 Övriga lagstadgade uppdrag 8 9  9
 Övriga arvoden 87 58 87 58
 Revisionsarvoden totalt 138 106 111 90

9. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
 Dividendintäkter 1 809 2 205 3 116 2 846
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
     Från företag inom samma koncern   103 101
     Från övriga 4 024 3 445 3 994 3 393
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter totalt 4 024 3 445 4 097 3 494
 Uppskrivningar av finansiella värdepapper 24 731 25 731
 räntekostnader och övriga finansiella kostnader -433 -180 -313 -122
 Finansiella intäkter och -kostnader totalt 5 424 6 201 6 925 6 949

10. EXTRAORDINÄRA POSTER
 erhållna koncernbidrag   1 158 858
 Givna koncernbidrag   -500 -1 885
 Extraordinära poster totalt   658 -1 027

11. BOKSLUTSDISPOSITIONER
 Differensen mellan avskrivningar enligt plan och
 avskrivningar i beskattningen   -2 110 -2 549

12. INKOMSTSKATTER
 Inkomstskatter från tidigare räkenskapsperiod -99 69 -99 45
 Inkomstskatter för räkenskapsperioden 1 758 2 346 1 681 2 194
 Förändring av latent skatteskuld 361 262
 Inkomstskatter totalt 2 020 2 677 1 582 2 239
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notEr till  balansräkningEn

(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA
 Utveck- Immat. Affärs- Övriga Koncern Totalt
KONCERNEN lings-  rättig- värde långfristiga affärs- 
Immateriella tillgångar utgifter  heter  utgifter värde
Anskaffningsutgift 1.1.2014 752 856 2 303 6 269 12 310 22 490
Ökningar 108 8 140 3 361 432 4 049
Minskningar på företagsansk.    -6  -6
Anskaffningsutgift 31.12.2014 860 864 2 443 9 624 12 742 26 533
Ackum. avskr. 
och värdem. 1.1.2014 41 152 1 976 4 484 9 265 15 918
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden 164 184 159 1 338 1 532 3 377
Ackum. avskr. 31.12.2014 205 336 2 135 5 822 10 797 19 295
Bokföringsvärde 31.12.2014 655 528 308 3 802 1 945 7 238

KONCERNEN Jord-  Anslut- Byggnader Nät Maskiner Övriga Förskotts- Totalt
Materiella tillgångar områden  nings- och kon-  och inven- materiella bet. och på-
  utgifter struktioner  tarier tillgångar gående ansk.
Anskaffningsutgift 1.1.2014 1 179 1 074 28 227 196 222 30 346 72 6 016 263 136
Ökningar  2 444 6 784 1 373  9 018 17 621
Minskningar  -1   -115 -1 -6 620 -6 737
Anskaffningsutgift 31.12.2014 1 179 1 075 28 671 203 006 31 604 71 8 414 274 020
Ackum. avskr. 
och värdem. 1.1.2014   14 914 164 257 24 802 64  204 037
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   981 5 395 1 931 3  8 310
Ackum. avskr. 31.12.2014   15 895 169 652 26 733 67  212 347
Bokföringsvärde 31.12.2014 1 179 1 075 12 776 33 354 4 871 4 8 414 61 673

KONCERNEN Aktier  Aktier Totalt 
Placeringar Ägar- Övriga
 intresse-
 bolag
bokföringsvärde 1.1.2014 661 21 381 22 042
Andel av intressebolagens 
resultat 60  60
Ökningar 1 132  1 132
Minskningar -12  -12
Bokföringsvärde 31.12.2014 1 841 21 381 23 222

€
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 notEr till  balansräkningEn

13. KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS
 ÄGARANDELAR 31.12.2014 Koncernens Moderbo-
  ägar- lagets ägar-
Koncernbolag intresse-% intresse-%
Anvia Hosting Oy, Helsingfors 100,00 100,00
Anvia Yrityspalvelut Oy Ab, Vasa 100,00 100,00
Anvia Kiinteistöt Oy, 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 Oy, Vasa 80,00 80,00
Fenix solutions Oy, åbo 51,00

(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA

MODERBOLAGET
Immateriella tillgångar Utveck- Affärs- Övriga lång- Totalt
 lings- värde fristiga
 utgifter  utgifter
Anskaffningsutgift 1.1.2014 752 1 347 4 521 6 620
Ökningar 131 90 625 846
Minskningar -883  -5 -888
Anskaffningsutgift 31.12.2014 0 1 437 5 141 6 578
Ackum. avskr. 
och värdem. 1.1.2014 41 1 312  3 309 4 662
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden -41 23 394 376
Ackum. avskr. 31.12.2014 0 1 335 3 703 5 038
Bokföringsvärde 31.12.2014 0 102 1 438 1 540

MODERBOLAGET Jord-  Anslut- Byggnader Nät Maskiner Övriga Förskottsbet. Totalt
Materiella tillgångar områden  nings- och kon-  och inven- materiella och pågå-
  utgifter struktioner  tarier tillgångar ende ansk.
Anskaffningsutgift 1.1.2014 204 1 041 14 100 196 241 24 286 42 5 916 241 830
Ökningar  2 9 6 784 632  9 062 16 489
Minskningar  -1   -692  -6 469 -7 162
Anskaffningsutgift 31.12.2014 204 1 042 14 109 203 025 24 226 42 8 509 251 157
Ackum. avskr. 
och värdem. 1.1.2014   10 585 164 277 20 090 42  194 994
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   270 5 395 1 155   6 820
Ackum. avskr. 31.12.2014   10 855 169 672 21 245 42  201 814
Bokföringsvärde31.12.2014 204 1 042 3 254 33 353 2 981 0 8 509 49 343

MODERBOLAGET
Placeringar Aktier Aktier Aktier Fordringar Totalt
 Koncern- Ägarin- Övriga Koncern- 
 bolag tressebolag  bolag
bokföringsvärde 1.1.2014 43 734 622 20 628 4 948 69 932
Ökningar 2 594 1 132   3 726
Bokföringsvärde 31.12.2014 46 328 1 754 20 628 4 948 73 658

Ägarintressebolag
Kiinteistö Oy Pohjanplassi, lappo 39,31 39,31
Fast. Ab Jakobstads 
bottenvikvägen 31, Jakobstad 25,62 25,62
Varaani Works Oy, tammerfors 24,90 24,90
länsilinkki Oy, åbo 20,38 20,38

  Koncernens Moderbo-
  ägar- lagets ägar-
  intresse-% intresse-%

€



(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
AKTIVA 2014 2013 2014 2013

RÖRLIGA AKTIVA

14. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
 Material, förnödenheter och varor 9 587 10 526 2 899 3 663
 Omsättningstillgångar totalt 9 587 10 526 2 899 3 663

15. LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
 Övriga fordringar och latent skattefordran 320 306
 Långfristiga fordringar totalt 320 306

16. KORTFRISTIGA FORDRINGAR
 Försäljningsfordringar 7 944 9 068 3 311 5 118
 Försäljningsfordringar av andra bolag inom koncernen   589 284
 Övriga fordringar 1 142 643 1 060 78
 Övriga fordringar av andra bolag inom koncernen   1 158 2 203
 resultatregleringar 2 057 3 105 754 944
 resultatregleringar av andra bolag inom koncernen   60
 Kortfristiga fordringar totalt 11 143 12 816 6 932 8 627

     specifikation av resultatregleringar:
 skattefordran 434 510 320 468
 Dividendfordran  1 179
 Periodiserade personalkostnader 23
 Övriga 1 600 1 416 434 476
 resultatregleringar totalt 2 057 3 105 754 944

17. FINANSIELLA VÄRDEPAPPER
 Finansiella värdepappren består av aktier, 
     fondandelar samt masskuldebrevslån, vilka är
     föremål för offentlig handel.

 återanskaffningspris 31.12 20 974 24 403 20 974 24 403
 Bokföringsvärde 31.12 18 987 20 705 18 987 20 705
 Differens 1 987 3 698 1 987 3 698

 notEr till  balansräkningEn
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€



(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PASSIVA 2014 2013 2014 2013

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 41 787 41 789 41 787 41 789
 Förändring -1 -2 -1 -2
 Anslutningsavgiftsfond 31.12 41 786 41 787 41 786 41 787

 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1 60 268 58 365 70 568 76 566
 Värdering av dotterbolagsaktier till gängse pris    -7 557
 Dividendutdelning -6 825 -6 954 -7 352 -7 474
 Förfallna dividender 641 209 641 209
 egna aktier -18 -820 -18 -809
 Korrigering av vinstmedel -529  -519
 Ökning av ägandet i dotterbolag 250
 Övriga förändringar i vinstmedel 7
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12. 53 794 50 800 63 320 60 935

 räkenskapsperiodens vinst 7 019 9 467 9 443 9 632

 Eget kapital totalt 112 236 111 691 124 186 121 991

 UTRÄKNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL 31.12.
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   63 320 60 935
 räkenskapsperiodens vinst   9 443 9 632
 Udelningsbara medel totalt   72 763 70 567 

 FRÄMMANDE KAPITAL

19. ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
 Ackumulerade bokslutsdispositioner i bolaget består av ackumulerade avskrivningsdifferenser.

20. AVSÄTTNINGAR
 Avsättningar till pensioner 290 170 290 170
 Avsättningar totalt 290 170 290 170

21. LATENT SKATTESKULD
 Från ackumulerade avskrivningar 2 392 2 313
 Från konsolidering 424 80
 Latent skatteskuld totalt 2 816 2 393

22. LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
 lån av finansieringsbolag 5 148 228 5 000
 Övriga långfristiga skulder, anslutningsavgifter 3 111 3 238 3 111 3 238
 Långfristigt främmande kapital totalt 8 259 3 466 8 111 3 238

23. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
 lån av finansieringsbolag 61 30
 erhållna förskott 1 007 69 983 54
 leverantörsskulder 4 124 5 152 1 703 2 092
 skulder till bolag inom samma koncern   539 1 769
 Övriga skulder 4 698 6 287 3 527 5 165
 Övriga skulder till bolag inom samma koncern    1 885
 resultatregleringar 8 234 8 796 4 709 4 723
 resultatregleringar till bolag inom samma koncern   2 035
 Kortfristigt främmande kapital totalt 18 124 20 334 13 496 15 688

 specifikation av resultatregleringar:
 löner inkl. sociala kostnader 5 873 5 974 3 536 3 236
 skatteskulder  33
 Övriga 2 361 2 789 1 173 1 487
 totalt 8 234 8 796 4 709 4 723

 notEr till  balansräkningEn
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övriga notEr
(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
 2014 2013 2014 2013
Givna säkerheter, ansvarsförbindelser
och andra ansvar

Givna företagsinteckningar 5 000 1 657 5 000
Inteckningar som säkerhet totalt 5 000 1 657 5 000

lån av finansieringsbolag 5 000  5 000
Checkräkningslimit 10 000 10 000 10 000 10 000
För säkerhet av checkräkningslimiten är 
värdeandelskontot pantsatt

Av pensionsförbindelser betingad 
ansvarsförbindelse
Givna panter 6 41
Totalt 6 41

Ansvarsförbindelser ställda för 
bolag inom samma koncern   900

Ansvarsförbindelser ställda för övriga

Av hyres- och leasingavtalbetingat ansvar
Förfaller till betalning under nästa 
räkenskapsperiod 1 428 999 2 571 2 258
Förfaller till betalning senare 1 705 731 717 54
Totalt 3 133 1 730 3 288 2 312

Muut vakuudet ja vastuut  198

Övriga säkerheter och ansvar 

Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt 8 139 3 626 9 188 2 312

Anvia Fastigheter Ab är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts under åren 2008-2009, 
för aktiverade investeringar i fastigheten Cirkelvägen 4, för aktiverade  investeringar i fastigheterna 
Puskantie 16-18 och torggatan 36 år 2013 samt för aktiverade investeringar i fastigheterna Museigatan 11, 
Yrittäjäntie och Puskantie 16-18 år 2014.
Ansvaret uppgår maximalt till 804 050,17 euro.

Allmänt pantansvar för koncernkontots bankfordringar i Nordea bank Abp.

€
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till anvia abp:s bolagsstämma

Vi har reviderat Anvia Abp:s bokföring, bokslut, verk-
samhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperio-
den 1.1–31.12.2014. 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-
ningsrådet, styrelsen samt verkställande direktören för 
den av oss granskade räkenskapsperioden.

den 6 mars 2015

Ernst & Young Ab
CGR-samfund

Kristian Berg, CGR

Förvaltningsrådet har tagit del av Anvia Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut och 
revisionsberättelse för år 2014 och tillstyrker fastställande av bokslutet inklusive koncernbokslutet samt 
disposition av de utdelningsbara vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag.

Vasa den 14 april 2015 

På förvaltningsrådets vägnar:

Juha luukko, ordförande

Revisionsberättelse

Förvaltningsrådets utlåtande

Bokslutets och verksamhetsberättelsens datering och underskrift
seinäjoki den 2 mars 2015 

bengt beijar, ordförande Aaro Honkola  Juha Häkkinen Aappo Kontu

Hannu Kantonen Johan Malm  Arto Pohto Juha Mikkilä 

Mika Vihervuori, verkställande direktör
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Anvia Abp
Cirkelvägen 6, Vasa

06 411 4111
www.anvia.fi


