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Koncernens lönsamhet försämrades på grund av sti-
gande kostnader, konjunkturläget och ökade good-
willavskrivningar. Vi har därför inlett ett flertal åtgärder 
för att förbättra lönsamheten, och effekterna av dessa 
kan skönjas i resultatet från och med i år.

Det är Anvias strategi att satsa på tillväxt även de när-
maste åren. Anvia securi har redan uppvisat jämn till-
växt och Watson utmanar sina stora konkurrenter tack 
vare tjänstens förträffliga funktioner. Digitaliseringen 
innebär helt nya möjligheter för Anvia att hjälpa våra 
kunder att nå framgång. ett naturligt sätt att söka till-
växt är att expandera geografiskt, och detta kommer 
att vara en av Anvias viktigaste tillväxtmöjligheter de 
kommande åren.

I början av mars berättade vi att Anvia börjar bygga 
fibernät även utanför de österbottniska landskapen. 
efterfrågan finns, för tillgången till snabbt fast bred-
band är i många tillväxtcentra, till och med i huvud-
stadsregionen, oroväckande låg. På grund av detta har 
invånarna i en del bostadsområden själva grundat an-
delslag för att bygga fibernät, då operatörerna inte har 
velat bygga sådana. Anvia vill.

samtidigt fortsätter vi att bygga nät på vårt traditio-
nella verksamhetsområde precis som hittills. För oss 
är det en hederssak att se till att österbottningarna har 
ordentliga förbindelser och tjänster.

Mobilnäten allena förmår inte tillgodose företagens 
och konsumenternas behov. Kapaciteten och pålitlig-
heten hos dessa räcker inte till för att ersätta fiber som 
dras till fastigheterna. Den fasta uppkopplingens roll 
kommer att framhävas vartefter digitaliseringen går 
framåt och allt fler apparater kräver en internetupp-
koppling. exempelvis kan det vara omöjligt att använ-
da många av tjänsterna inom vård, omsorg, säkerhet 
och underhållning enbart via en mobil uppkoppling.

Mobilnäten har en fördel och det är mobiliteten. För-
delarna med det fasta nätet är däremot pålitligheten, 
den jämna hastigheten som är oberoende av antalet 
användare och dess funktion som mobilnätets ryggrad.

expansionsstrategin bygger på noggranna beräkningar 
av hur olika alternativ inverkar på bolagets värde. Ut-
gående från de här beräkningarna har både förvalt-
ningsrådet och styrelsen ansett att en expansion och 
försäljning av en minoritetsandel i Anvia telecom ge-
nererar det bästa värdet för Anvias ägare.

Verkställande direktörens översikt

År 2015 var ett år med kraftig tillväxt för Anvia. 

Koncernens omsättning ökade med nästan en fjärdedel.

Merparten av tillväxten härrörde från den lyckade 

expansionen till Sverige, där vi köpte tv-leverantören 

Sappa, ett företag som gör ett utmärkt resultat. Sappa 

har de senaste åren vuxit snabbt genom att välja en 

överlägsen kundupplevelse som sin konkurrensfördel och 

konsekvent implementera detta i sina olika funktioner. 

Sappa och Anvia kompletterar varandra väl. I höstas 

utökade Sappa sitt utbud med bredbandstjänster och 

i vår kommer Sappa att lansera en tv-tjänst av samma 

typ som Watson i Sverige.
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”Anvia är även 
i fortsättningen 

ett österbottniskt 
bolag.”

som minoritetsägare i Anvia telecom bidrar Finda Oy 
med kompetens och resurser för att förverkliga tillväxt-
strategin. Vi tror på samarbete och eventuellt inklude-
rar vi i ett senare skede fler samarbetspartner som vill 
utveckla det fasta nätet.

Anvia är även i fortsättningen ett österbottniskt bolag. 
Anvias framgång gynnar österbottningarna på många 
sätt: bl.a. i form av vinstutdelning, löner, skatter och 
investeringar. som så många andra österbottningar sö-
ker även vi framgång utanför de österbottniska land-
skapen, eftersom vi ser tillväxt- och resultatmöjlig-
heter där.

Vår personal har år 2015 åter visat sitt engagemang och 
sin förmåga att betjäna kunderna väl. ett stort tack till 
alla medarbetare på Anvia för detta. Kunder, ägare och 
samarbetspartner vill jag tacka för ett gott samarbete 
och för visat förtroende för Anvia.

Mika Vihervuori
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År 2015

även Anvia securis omsättning ökade betydligt både or-
ganiskt och genom företagsköp.

Det svaga konjunkturläget i Finland och sparåtgärder 
inom den offentliga förvaltningen kan fortfarande skön-
jas i försäljningsutvecklingen. Koncernens resultat belas-
tades av stigande kostnader, som de ökade minimiav-
gifterna för distributionsavtal för vissa kanalpaket. Arbe-
tet med att bygga upp det nya affärssystemet som inför-
des hösten 2015 har orsakat engångskostnader och ta-
git resurser från affärsverksamheten. även juridiska och 
andra konsulttjänster föranledde kostnader som avviker 
från det normala.

I enlighet med i Finland gällande redovisningsstad-
ganden (FAs) har Anvia bokfört goodwillavskrivningar för 
köpet av sappa, vilket minskade räkenskapsperiodens 
rörelsevinst och nettoresultat. Därför är siffrorna inte 
jämförbara med siffrorna hos de bolag i branschen som 
upprättar bokslut enligt IFrs.

Nettoresultatet påverkades även av att utdelningsav-
kastningen på Anvias omfattande placeringstillgångar 
sjönk och att försäljningsvinsterna på värdepappers-   
placeringar minskade jämfört med året innan.

Flera åtgärder för att förbättra lönsamheten, till ex-
empel outsourcingar, har inletts men effekten av dessa 
märks med fördröjning.

Företagsköp ökade koncernens investeringar. Nätin-
vesteringar i byggande av snabba bredbandsuppkopp-
lingar fortsatte på samma nivå som åren innan.

Ekonomiska nyckEltal

 2015 2014 2013
Omsättning, 1000 € 130 727 105 816 108 208
Driftsbidrag, 1000 €   15 072  15 058  17 145  
rörelsevinst, 1000 € 1 820 3 372 6 007
räkenskapsperiodens 
resultat, 1000 € 2 757 7 019 9 468
soliditet % 65,3 79,8 81,0
bruttoinvesteringar, 1000 € 36 718 16 182 16 130

affärsområdEn 
    Telecom 2015
 Omsättning, 1000 € 63 539
 Driftsbidrag, 1000 € 15 242
 Personalantal Fte 367

 Lösningar 2015
 (inklusive IT-tjänster)
 Omsättning, 1000 € 41 784
 Driftsbidrag, 1000 € 1 687
 Personalantal Fte 271

 Underhållning 2015
 Omsättning, 1000 € 39 648
 Driftsbidrag, 1000 € 1 625
 Personalantal Fte 73

År 2015 ökade Anvias omsättning med nästan en fjärdedel. 

Bakom den kraftiga tillväxten ligger främst expansionen till 

Sverige där Anvia förvärvade AB Sappa som gör ett gott 

resultat. Företagsköpet ökade koncernens omsättning betydligt 

och ökade även volymerna för Anvias tv-affärsverksamhet. 

Anvia levererar nu tv-tjänster till över 500 000 hushåll och 

över en miljon konsumenter. Anvia har börjat utöka 

även Sappas affärsverksamhet, från och med hösten 2015 

erbjuder Sappa även bredbandstjänster till sina kunder.
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Anvias strategi för de närmaste åren fokuserar 
på tre huvudsyften:

3. Att förbättra lönsamheten

1. Att skapa en överlägsen 
   kundupplevelse

2. Att skapa tillväxt 

Vi strävar efter att skapa en överlägsen kundupplevelse 
och till och med överträffa kundens förväntningar såväl 
i själva servicesituationen som vid användningen av 
Anvias tjänster. Våra tjänster är lätta att använda och 
motsvarar just kundens behov.

I skapandet av en utmärkt kundupplevelse styrs 
vi av Anvias betjäningsprinciper som definierades av 
tiotals medarbetare på Anvia hösten 2015. Principerna 
syns varje vardag både i mötet med kunderna och i de 
interna processerna.

I en enkät som utfördes i slutet av året lovordade 
kunderna i synnerhet Anvias lokala närvaro och kom-
petens. Anvias styrkor ansågs särskilt vara lättillgäng-
ligheten och den vänliga och professionella servicen.

Anvia har en stark ställning på sitt traditionella verk-
samhetsområde i de österbottniska landskapen och 
den tänker vi ännu hålla fast vid. Vi ser till att infor-
mationssamhället på riktigt når även landsbygden. 
tillsammans med våra partner erbjuder vi en komplett 
helhetstjänst för både jobb och fritid.

Vid sidan av den nationella tillväxten följer vi fortfaran-
de med även den svenska marknaden och tillväxtmöj-
ligheterna där. I sverige är konjunkturläget och konsu-
menternas förtroende för ekonomin klart positivare än 
i Finland, vilket lockar till en expansion. Företagsköpet 
som vi gjorde i sverige i fjol har visat sig vara mycket 
lyckat.

För att förbättra lönsamheten fortsätter vi effektivi-
sera verksamheten genom att utveckla våra processer 
och verksamhetsmodeller samt genom att fokusera på 
Anvias kärnverksamhet.

För att få till stånd tillväxt har vi inlett en kraftig ex-
pansion till nya marknadsområden. Vi drar nytta av vår 
starka kompetens och erfarenhet inom televerksam-
het när vi börjar bygga fiberanslutningar i finländska 
tillväxtcentra, där tillgången till snabba fasta uppkopp-
lingar för tillfället är dålig.

Strategi

mission
Anvia är en välkänd partner inom 
kommunikation, trivsel, arbete och 
säkerhet. Vi skapar en överlägsen 
kundupplevelse och bäst nytta av 
informationsnät.

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

våra värdEringar
Närhet till kunden
Frihet under ansvar
Kontinuerlig utveckling
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Information är ett enormt kapital. Nytta producerar infor-
mationen dock endast då den är tillgänglig på rätt plats vid 
rätt tidpunkt, och då den är korrekt och dessutom förädlad 
i en form som går att utnyttja.

Digitalisering är ett av den finska statens spetsprojekt 
för att förbättra produktiviteten och öka den ekonomiska 
tillväxten. Finansministeriet beskriver digitaliseringen på 
följande sätt (fritt översatt):

Digitalisering är alltså inte bara en fråga om teknik, utan 
om tillvägagångssätt. Den största nyttan med digitalise-
ringen uppnås när den används i så stor utsträckning som 
möjligt i hemmen, företagen och hela samhället. Detta för-
utsätter emellertid lättanvänd teknik, snabba och högkvali-

Digitaliseringen är redan här
tativa dataförbindelser och kontinuerlig utveckling.

För Anvia innebär digitaliseringen enorma möjligheter. 
bolagets rötter finns framför allt inom dataöverföring och 
förenande av människor. I dag producerar Anvia förutom 
dataöverföring även tjänster som anknyter till lagring, för-
ädling och delning av data. Alla dessa tjänster möjliggör 
digitalisering.

Nya verksamhetsmodeller som använder sig av digi-
talitet har Anvia skapat tillsammans med sina kunder, 
exempelvis e-tjänstlösningar för hälso- och sjukvård, 
produktionsrapportering för industriföretag, förädling av        
affärsinformation och behandling och delning av data som 
produceras av smarta elnät.

Anvia deltar även i projekt som främjar digitaliseringen. 
ett sådant är till exempel s4Fleet-projektet, där bland        
annat Vasa universitet och andra österbottniska och lands-
omfattande företag deltar. Anvia utvecklar genom projektet 
snabba och smidiga system för produktionsrapportering, 
lämpade för små och medelstora företag. systemen samlar 
in data från produktionen som förädlas till en form som 
enkelt kan utnyttjas.

”Digitalisering är både förnyande av tillväga-
gångssätt, digitalisering av interna processer 
och skapande av e-tjänster. Det är frågan om 
en stor insikt om hur den egna verksamheten 
kan ändras och bli till och med radikalt annor-
lunda med hjälp av informationsteknik.”

Anvia är närvarande i vardagen på sitt kärnområde i 
de österbottniska landskapen på många sätt. Anvia har 
en central roll i regionen i egenskap av byggare av in-
frastruktur och tjänsteleverantör och är även en viktig         
arbetsgivare. Anvia samarbetar med många andra före-
tag och med läroanstalter och stöder lokala idrottsfören-
ingar och kulturevenemang.

Anvia ser till att folk och företag i de österbottniska 
landskapen har fungerande förbindelser inom regionen 
och till omvärlden. Anvia investerar cirka 10 miljoner euro 
om året i byggande av snabba nät. På så sätt bidrar Anvia 
till livskraftigare näringsliv och boendemiljö i regionen.

Investeringarna har gett resultat. Av Anvias kunder kan 
över 85 % skaffa bredbandsabonnemang med en hastig-
het på 250 Mbit/s. enligt Kommunikationsverkets statistik 
är tillgången på snabbt bredband bäst i Vasa och Kaskö 
och även seinäjoki och Karleby hör till de bästa kommu-
nerna. skillnaden jämfört med de största städerna i Fin-
land är förvånansvärt stor och just därför har Anvia beslu-
tat att börja bygga fibernät även i andra delar av Finland.

Anvia-koncernen sysselsätter cirka 750 personer direkt 
och via underleverantörer många fler än så. till exempel 
vid nätbyggnation använder Anvia flera lokala anlägg-
ningsentreprenörer. På det här viset genererar Anvia på 

Anvia påverkar sin omgivning på många sätt
sitt verksamhetsområde både köpkraft i form av löner 
och skatteintäkter via beskattningen av såväl verksam-
het som personal.

Karriärerna på Anvia är långa, till och med yrkeskar-
riärer på 40 år är inte ovanliga. Personalens nöjdhet mäts 
årligen och utgående från resultaten genomförs utveck-
lingsåtgärder. särskilt hur nöjda de anställda är med den 
närmaste chefens agerande har förbättrats de senaste 
åren.

Anvia stöder synligt den österbottniska idrotten. sär-
skilt idrott för barn och unga stöder Anvia med en bety-
dande summa varje år. summan fördelas mellan tiotals 
olika föreningar och lag. seinäjokis nya fotbollsstadion 
gör Anvia tillsammans med stadionbolaget till en mång-
sidig evenemangsarena med högkvalitativa och omfat-
tande datanät och en helt ny typ av digitala tjänster för 
åskådarna.

samarbetet med regionens läroanstalter är intensivt 
och gynnar bägge parter. Anvia anser att utbildning och 
forskning av hög kvalitet stärker verksamhetsförutsätt-
ningarna för regionens företag. Kontinuerlig kompetens-
utveckling är särskilt viktig för teknikföretag, eftersom de 
måste ligga steget före i den tekniska utvecklingen. år 
2015 donerade Anvia 40 000 euro till utbildningsområdet 
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Det av Anvias dotterbolag som har hunnit allra längst på 
den internationella marknaden är Hibox systems Ab, som 
planerar och producerar programvaror för iptv-tjänster 
och andra interaktiva informations- och underhållnings-
lösningar. Hibox mjukvaruplattform används av hotell, 
hälso- och sjukvård, passagerarfartyg och internetopera-
törers och bredbandsleverantörers tv-tjänster. Hibox står 
även för tekniken bakom tv-tjänsten Watson.

I fjol var Hibox största och geografiskt mest avlägsna 
projekt leveransen av ett iptv-system till Costa rica. Vär-
det på affären var över en miljon euro.

”Vår kund Coopeguanacaste är ett elkooperativ som 
har utvidgat sin verksamhet till snabba internetuppkopp-
lingar och iptv-tjänster. bolaget har byggt ett eget fiber-
nät och tv-tjänsterna till nätets kunder genomförs som 
iptv-tjänst”, berättar Hibox vd staffan Granholm.

Hibox valdes som leverantör, eftersom företaget kunde 
leverera en nyckelfärdig helhet. leveransens första skede 
blev färdigt inom utsatt tid i november.

”Projektet i Costa rica visade vår förmåga att leverera 

Hibox levererade en iptv-lösning till Mellanamerika

Hibox levererade en komplett iptv-tjänst till Costa 
Rica, inklusive parabolantennerna för mottagning 
av satellitsignaler.

projekthelheter av hög kvalitet vart som helst i världen. 
Amerika är en stor marknad och verkar även annars         
intressant. Vi levererar ett iptv-system till ett kryssnings-
fartyg i Florida och inleder precis ett annat projekt i Ka-
nada. I fjol levererade vi system bland annat till Neder-
länderna, tyskland och Gibraltar”, förklarar Granholm.

Nora Sandelin och Oskar Hydén, elever i Veikars skola, var stolta över att få arbeta för Anvia i Företagsbyn.

för teknik vid Vasa universitet, 
4  000 euro till etelä-Pohjan-
maan korkeakoulusäätiö och 
4 000 euro till  Karleby univer-
sitetscenter Chydenius.

För sjätteklassisterna i de 
österbottniska grundskolorna 
har Anvia varit med och möjlig-
gjort olika slags aktivt lärande i 
Företagsbyn i Österbotten. Före-
tagsbyn är ett litet miniatyr-
samhälle med små butiker 
och kontor där eleverna 
för en dag får prova på 
hur företag och kommu-
ner fungerar. Företagsbyn 
i Österbotten besöks varje 
läsår av 5 000 elever.

Anvia påverkar sin omgivning på många sätt
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Det blir allt vanligare att titta på tv-program och video-
innehåll på nätet, vilket lett till en explosionsartad ökning 
av trafikmängderna i det fasta bredbandsnätet. Majori-
teten, över 60 %, av trafiken i Anvias bredbandsnät är 
rörlig bild, som tv-program, filmer och andra videor. Detta 
framgår av Anvias och Vtt:s forskning, som är en del av 
ett internationellt utvecklingsprojekt för internettjänster.

”När mängden data ökar, ökar också det fasta bred-
bandets betydelse” säger reino lähdemäki, utvecklings-
direktör på Anvia. ”Det fasta nätet är byggt för att över-
föra stora datamängder, och en fördel med fast nät är 
uppkopplingens jämna kvalitet och pålitlighet, något 
som särskilt förmedlingen av rörlig bild kräver av nätet.”

Den totala trafikmängden hos Anvias genomsnittliga 
bredbandskunder motsvarar 2–3 timmar tv-bild av normal 
kvalitet varje dag.

”60 % av all datatrafik är videoöverföring. Överföring 
och delning av filer utgör tillsammans över 20  %, och 
även i den här delen ingår olika typer av överföring av 
rörlig bild. resterande 20 % är exempelvis surfning på 
webbsidor och användning av internetbanker, Facebook 
och andra tjänster”, förklarar lähdemäki.

enligt en utredning som Kommunikationsverket gjort 
tittar över 60 % av finländarna på internetvideor. För 
många internetanvändare har tv-tittandet antingen helt 
eller delvis ersatts av att titta på videor på internet. Inter-
netvideo, särskilt Youtube, används även i stor utsträck-

Tv-appar intar tv-apparaterna

även om tv-program allt oftare ses även på surfplattor 
och smarttelefoner behåller tv-apparaten fortfarande 
sin ställning som den vanligaste enheten för tv-tittande. 
enligt Finnpanel tittar ca 85 % av 9–44-åringarna på 
tv-program i tv-mottagare och för dem som är över 
44 år är motsvarande siffra hela 96 %.

På Anvia tror vi att tv-mottagarna kommer att ha en 
stark roll i de finländska hemmen också i framtiden. 
Därför har vi samarbetat med många tv-tillverkare för 
att lansera Watsonappen i smart-tv-apparater.

Watsonappen fås redan till fem smart-tv-apparater 
av olika märken: lG smart tV, samsung smart tV, Finlux 
smart tV, sony Android tV och Philips Android tV.

tack vare appen går det att använda Watson i tv:n 
utan någon som helst tilläggsutrustning. Alla Watsons 
funktioner kan användas: bas- och betal-tv-kanaler, 
inspelningsfunktioner och hyrfilmer från Makuuni.

Videor på nätet ses i medeltal 2–3 timmar varje dag
ning för att spela upp musik.

I framtidens nät kommer trafikmängden att öka ytter-
ligare. Ny distributionsteknik för tv-bilder av hög kvalitet 
kräver väldigt snabba och högkvalitativa uppkopplingar.

”Varje medarbetare förbinder sig till Sappas värderingar med sitt handavtryck”, berättar Hasse Svensson.
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Videor på nätet ses i medeltal 2–3 timmar varje dag

Även en allt större del av 
tv-programmen förmedlas till 
hemmen via bredbandet.

”Vi vill att våra kunder ringer till oss. Vi vill ha kontakt 
med dem för då kan vi producera de tjänster som pas-
sar dem bäst”, säger Ab sappas vd Hasse svensson.

”Av sappas medarbetare jobbar också över hälf-
ten i vår kundservice – eller snarare i vårt kundloja-
litetscenter, för på sappa tror vi att bra service är det 
bästa sättet att se till att kunderna stannar hos oss.”

”en utmärkt kundupplevelse är det som skiljer oss 
från mängden. Vi är inte störst eller billigast i branschen, 
men kunderna har tagit sappa till sina hjärtan. Hos 
oss upplever de att de som kunder är värdefulla”, kon-
staterar svensson.

sappa levererar tv-tjänster till över 300 000 hushåll 
runtom i sverige. sappas kunder är fastighetsägare 
och konsumenter. I samarbete med Anvia lanserade 

Sappas resultat bygger på 
bra kundservice

sappa även bredbandstjänster hösten 2015 och i vår 
kommer en tv-tjänst av samma typ som Watson att 
lanseras.

”Vårt samarbete med Anvia är till fördel för båda. 
Vi drar nytta av varandras kompetens inom teknik och 
affärer och delar erfarenheter om vad som fungerar 
och inte fungerar”, berömmer svensson samarbetet.

sappa genererar även vinst till Anvia. sappas re-
sultat är utmärkt, 2015 överskred företaget både om-
sättnings- och resultatmålen. sappas omsättning 
var 28 miljoner euro och försäljningsbidraget 7 
miljoner euro. I fjol gav sappa Anvia en 
aktieutdelning på 1,4 miljoner euro.
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Förvaltning

Ordförande för förvaltningsrådet var Juha luukko. Vice 
ordförande var tom Westermark. Förvaltningsrådet 
sammanträdde tre gånger under verksamhetsåret.

bolagsstämmans beslut om val av förvaltningsråds-
medlemmar i stället för dem som stod i tur att avgå har 
försatts i verkställighetsförbud av tingsrätten, och där-
för fortsätter förvaltningsrådet tills vidare i sin tidigare 
sammansättning, med undantag av Jarmo Uutela som 
avgått på grund av flytt till utlandet. De nya medlem-
mar som valts till förvaltningsrådet listas i styrelsens 
verksamhetsberättelse på s. 18.

styrElsEn 

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

Hannu Kantonen
f. 1966, verkställande direktör
storkyro
Mandatperioden 
upphör 31.12.2018
I styrelsen sedan år 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 31.12.2018
I styrelsen sedan år 2011

lEdningsgruppEn 

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

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

Anvias styrelse bestod år 2015 av bengt beijar (ord-
förande), Aaro Honkola (vice ordförande), Juha Häkki-
nen, Hannu Kantonen, Aappo Kontu, Johan Malm, Juha 
Mikkilä och Arto Pohto. styrelsen sammanträdde totalt 
27 gånger. Företagare bengt beijar var ordförande i 
styrelsen och ekonomidirektör Aaro Honkola vice ord-
förande.
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Johan Malm
f. 1967, direktör
Vasa
Mandatperioden 
upphör 31.12.2018
I styrelsen sedan år 2011

Juha Mikkilä
f. 1959, jord- och 
skogsbruksföretagare
Kurikka
Mandatperioden 
upphör 31.12.2017
I styrelsen sedan år 2015

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

Marko Järvinen 
Direktör för 
affärsområdet 
lösningar
Diplomingenjör
Anställd i koncernen 
sedan år 2014

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

Arto Kukkonen
Direktör för 
affärsområdet Underhållning, 
ekonomidirektör
ekonomie magister
Anställd i koncernen 
sedan år 2009

Jaana Mäkinen 
Personaldirektör
ekonomie magister
Anställd i koncernen 
sedan år 1988

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

Tiina Nieminen
Kommunikationsdirektör
Filosofie magister
Anställd i koncernen 
sedan år 1998

 Hemkommun     Mandatperiod
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
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

förvaltningsrådEt 

Ojaniemi Yrjö, verksamhetsledare lappo 2016
Pihlajamäki Jaakko, direktör seinäjoki 2015
riippi Heikki, jordbrukare laihela 2015
ruotsalainen Matti, direktör Vasa 2016
storholm stefan, verkst. dir. Jakobstad 2017
töyli tuula, verkst. dir. Vasa 2017
Viljanen Ossi, verkst. dir.  seinäjoki 2015
Westermark tom, verkst. dir. Vasa 2015
Ylinen Mauno, agronom Kauhava 2015

Representanter för personalen:
Henriksson Christian
louko Ville
Närvä Ari
Mäki-Valkama Heikki
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vErksamhEtsmiljön
Det allmänna ekonomiska läget i Finland har försvagats flera 
år i rad redan, och konjunkturprognoserna visar inga tecken 
på en allmän ändring i en positivare riktning. I sverige är den 
ekonomiska tillväxten däremot till och med snabbare än vän-
tat.

telebranschen har de senaste åren kännetecknats av pris-
sänkningar, vilket är exceptionellt jämfört med många andra 
varu- och tjänstegrupper. Den bakomliggande orsaken till 
prissänkningarna är det tuffa konkurrensläget, som påverkas 
av kostnadsfria internationella kommunikationsappar.

Marknadsföringen av mobilt bredband har varit fortsatt hård. 
När antalet användare ökat har å andra sidan mobilnätens 
underkapacitet börjat märkas av i form av långsammare upp-
kopplingar. Detta har framhävt fördelarna med fast bredband, 
dvs. dess stabilitet och jämna hastighet, som behövs bland 
annat för det allt vanligare fenomenet att titta på tv via inter-
net. efterfrågan på Anvias snabbaste bredbandsabonnemang 
med en hastighet på upp till 250 Mbit/s har ökat mest.

koncErnstrukturEn och dEss utvEckling
Under räkenskapsperioden hade Anvia fyra affärsområden: 
telecom, lösningar, It-tjänster och Underhållning.

I början av året införde Anvia i enlighet med sin nya strategi 

Styrelsens verksamhetsberättelse

en ny organisation som delas in i fyra affärsområden: tele-
com, lösningar, It-tjänster och Underhållning. Organisationen 
är uppbyggd kring igenkända kundgrupper så att de processer 
som kunderna använder oftast är effektiva och snabba.

även Anvias juridiska struktur ändrades från och med den 1 
mars 2015 för att bättre motsvara koncernens operativa orga-
nisation. I samband med detta grundades Anvia telecom Ab, 
dit moderbolagets televerksamhet överfördes.

I februari gjorde Anvia ett betydande företagsköp när man 
förvärvade svenska Ab sappa, som levererar tv-tjänster till 
över 300 000 hushåll runtom i sverige, och från och med hös-
ten 2015 även bredbandstjänster.

Anvia stärkte sitt samarbete med de största Finnet-bolagen 
genom att på våren gå med som minoritetsägare i s4F Hol-
ding Oy, som är ett investmentbolag som stöder utvecklingen 
av de lokala teleoperatörerna och ägs av ett flertal bolag som 
hör till Finnet-gruppen. Affären genomfördes som ett aktie-
byte, där Anvia förvärvade 43 % av aktierna i s4F Holding Oy 
och som ersättning överförde 51 % av tre av sina dotterbolag 
som äger aktier i Anvia Abp. bolagen är Dignus Oy, lännen 
Viestintä Oy och Puhelinvoima Oy.

I månadsskiftet september–oktober köpte Anvia securi Ab tur-
vallisuuspiste suomi Oy, vars affärsverksamhet huvudsakligen 
består av leverans och service av kameraövervaknings- och 

1  FTE: antalet anställda ändrat till heltidsanställda
2  NOE: antalet anställda i anställningsförhållande i medeltal 
3  De av koncernen ägda aktierna har avdragits från det 
   totala aktieantalet

Soliditet
Eget kapital + minoritetsandel x 100
Balansomslutning - erhållna förskott

I både divisor och dividend används boksluts-
dagens värden.

  2015  2014 2013

KoNceRNeN 
 Omsättning, 1000 € 130 727 105 816 108 208
 Omsättning, förändring % 23,5 -2,2 -5,7
 Driftsbidrag 15 072 15 058 17 145
 rörelsevinst, 1000 € 1 820 3 372 6 007
 rörelsevinst % 1,4 3,2 5,6
 räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 2 757 7 019 9 468
 Avkastning på eget kapital % 2,4 6,0 8,6
 soliditet % 65,3 79,8 81,0
 Avkastning på investerat kapital % 4,2 7,6 10,8
 bruttoinvesteringar, 1000 € 36 718 16 182 16 130
 balansomslutning, 1000 € 172 590 142 248 138 448
 Personalen i medeltal (FTE)1       754 724 716
 Personalen i medeltal (NOE)2 810 776 765
 resultat per aktie 30 82 111

Ekonomiska nyckEltal

Beräkningsformler:
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inbrottslarmsystem.

I december förvärvade Anvia telecom en ägarandel på 20 % 
av tele scope Oy, som producerar samtalskommunikations-
tjänster för företag.

Anvia sålde sin ägarandel i Kontaktia Oy.

Anvia-koncernens juridiska struktur 31.12.2015 bestod av 
moderbolaget Anvia Abp och dess dotterbolag
	 •	Anvia	Telecom	Ab	med	intressebolaget	Tele	Scope	Oy
	 •	Anvia	IT-tjänster	Ab	med	dotterbolaget	Fenix	Solutions	Oy
	 •	Anvia	Hosting	Ab
	 •	Anvia	Securi	Ab	med	dotterbolaget	
   turvallisuuspiste suomi Oy
	 •	Anvia	TV	Oy	med	dotterbolaget	Hibox	Systems	Ab
	 •	Watson	Nordic	Ab
	 •	AB	Sappa
	 •	Anvia	Fastigheter	Ab
samt intressebolagen länsilinkki, Varaani Works Oy, s4F Hol-
ding Oy, Dignus Oy, Puhelinvoima Oy och lännen Viestintä Oy.

dEn Ekonomiska utvEcklingEn
Anvia-koncernens omsättning ökade under räkenskapsperio-
den med nästan en fjärdedel till 130,7 miljoner euro (105,8 
milj. euro). bakom tillväxten stod huvudsakligen förvärvet av 
det svenska företaget Ab sappa, som är med från och med 

februari. även Anvia securis omsättning ökade betydligt både 
organiskt och genom företagsköp. Det svaga konjunkturläget 
i Finland märks som en försiktighet hos kunderna särskilt när 
det gäller större inköp.

Goodwillavskrivningar på grund av köpet av sappa minskade 
rörelsevinsten och nettoresultatet. Därför är rörelsevinsten 
och nettoresultatet inte jämförbara med rörelsevinsten och 
nettoresultatet hos de bolag i branschen som upprättar bok-
slut enligt IFrs. Nettoresultatet påverkades även av att ut-
delningsavkastning och försäljningsvinster minskade jämfört 
med året innan. rörelsevinsten uppgick till 1,8 miljoner euro 
(3,4), dvs. 1,4 % (3,2 %) av omsättningen. Koncernens plan-
enliga avskrivningar var 10,7 milj. euro (10,0) och goodwillav-
skrivningar 2,6 milj. euro (1,7).

Koncernens vinst för räkenskapsperioden var 2,8 milj. euro 
(7,0) och resultatet per aktie 30 euro (82).

Utan goodwillavskrivningar var rörelsevinsten 4,4 milj. euro 
(5,1) och resultatet 5,4 milj. euro (8,7). 

väsEntliga händElsEr undEr 
räkEnskapspEriodEn
en av de väsentligaste händelserna under räkenskapsperio-
den var förvärvet av den svenska tv-operatören Ab sappa till 
Anvia-koncernen. Genom köpet levererar Anvia tv-tjänster 

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.

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 räken-
skapsperiodens längd.

Ekonomiska nyckEltal  2015  2014 2013

ModeRBoLAgeT
 Omsättning, 1000 € 13 215 66 918 69 260
 Omsättning förändring % -80,3 -3,4 -1,2
 Driftsbidrag -1 374 12 944 15 445
 rörelsevinst, 1000 € -2 670 5 552 8 498
 rörelsevinst % -20,2 8,3 12,3
 räkenskapsperiodens resultat, 1000 € 2 455 9 443 9 632
 Avkastning på eget kapital % -1,7 8,9 10,6
 soliditet % 77,9 78,3 80,0
 Avkastning på investerat kapital % -0,5 9,0 11,4
 bruttoinvesteringar, 1000 € 36 712 14 593 14 557
 balansomslutning, 1000 € 156 557 159 649 152 543
 Personalen i medeltal (FTE)1 102 440 448
 Personalen i medeltal (NOE)2 112 479 474
 Vinstutdelning/aktie, 1000 € förslag, 80 82 80
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till över 500 000 hushåll och över en miljon konsumenter i 
Finland och sverige. sappa är ett välskött bolag som gör ett 
utmärkt resultat. sappa och Anvia kompletterar varandra och 
under året hann de redan inleda ett samarbete där koncer-
nens utbud och serviceförmåga stärktes i såväl Finland som 
sverige. sappa började sälja bredbandsabonnemang i sverige 
i oktober och tv-tjänsten Watson lanseras i sverige 2016.

Anvia fortsätter att investera avsevärt i fasta internetupp-
kopplingar. satsningen märks i Kommunikationsverkets sta-
tistik, som redan i flera år i rad visat att Österbotten har den 
bästa tillgången till snabbt bredband. I jämförelsen mellan 
kommuner är Vasa nummer ett, seinäjoki nummer fyra och 
Karleby nummer 17. Anmärkningsvärt är att till exempel hela 
huvudstadsregionen placerar sig sämre i jämförelsen.

I fiber- och kabel-tv-näten steg abonnemangens maxhastig-
het i april till 250 Mbit/s. I slutet av året hade över 87 000 
österbottniska hem tillgång till den nya maxhastigheten. Just 
de snabbaste abonnemangstyperna ökar mest i antal efter-
som kundernas kapacitetsbehov ökar. enligt en undersökning 
som Anvia och Vtt utfört består redan 60 % av bredbandstra-
fiken i det fasta nätet av rörliga bilder som tv-program, filmer 
och internetvideor. Internetvideornas popularitet förväntas 
öka ytterligare, vilket ställer hårda krav på hastigheten i nä-
tet. Under hösten har Anvia förnyat sitt stamnät, för att ännu 
bättre än tidigare kunna motsvara kraven hos kapacitetskrä-
vande tjänster.

På våren lanserade Anvia två nya tjänster som utvecklats sär-
skilt för småföretagarnas behov, en webbutikstjänst som är 
lätt att börja använda och datalagringstjänsten Anvia trygge-
riet som produceras tillsammans med intressebolaget Varaani 
Works Oy.

e-tjänstlösningar som bygger på videokommunikation är en 
av Anvias nya prioriteringar, där Anvia i synnerhet har pro-
ducerat tjänster för hälsovårds- och omsorgsbranschen och 
för försäkringsbolaget lokaltapiola. Anvia Akkuna, som är en 
tjänst för vård, omsorg och förströelse, erbjuder en helhets-
betonad lösning till exempel för att stöda vård av äldre i deras 
eget hem.

I samarbete med lakea Oy har Anvia utvecklat appen An-
via Hemkanalen som fungerar som en lättanvänd informa-
tionskanal mellan invånare, fastighetsbolag och disponenter.     
Appen Hemkanalen kommer att komplettera Anvias utbud för  
bostadsaktiebolag, som nu omfattar bl.a. telekommunika-
tions- och tv-tjänster.

När det gäller telefonilösningar för företag intensifierade 
Anvia sitt samarbete med tele scope Oy och köpte 20 % av 
aktierna i tele scope. samtidigt kom man överens om att 9 
experter övergår i tele scopes tjänst.

Anvia securi fortsätter växa både organiskt och genom före-
tagsköp. I mars köpte bolaget Pirkanmaan turvatuotteet Oy:s 
säkerhetsverksamhet och i månadsskiftet september-oktober 
köpte bolaget turvallisuuspiste suomi Oy, vars affärsverksam-
het huvudsakligen består av leverans och service av kamera-
övervaknings- och inbrottslarmsystem. Genom köpen har 
securi stärkt sin ställning särskilt i birkaland, Mellersta och 
Östra Finland och bland kedjekunder inom handelsbranschen.

Hibox systems, som hör till Anvias affärsområde Underhåll-
ning och producerar iptv-teknologi, har avancerat på den      
internationella marknaden. Den mest betydande affären un-
der året gjordes i Costa rica och fungerar som en bra öppning 
till den syd- och mellanamerikanska marknaden. Värdet på       
affären är över en miljon euro.

Styrelsens verksamhetsberättelse

Egna aktiEr 31.12.2015

 St. Andel av aktiekapitalet
Dotterbolagens aktieinnehav i moderbolaget 13 0,01 %
Egna aktier hos moderbolaget 635 0,69 %
Egna aktier hos koncernen  648 0,70 %

Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande våren 2012 har moderbolaget under        
räkenskapsperioden 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 5 st. 1485 €/aktie 1350–1550 € 
  (medeltal) (variationsintervall)
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anvia aBp:s största aktiEägarE 31.12.2015

I tabellen ingår inte 
de aktier som Anvia-
koncernen äger. Dessa 
är totalt 648 st. (0,7 % 
av hela aktiestocken). 
Dessa har inte heller 
beaktats vid beräknin-
gen av procentandelar. 

elisa Abp 27 863 30,3 %
s4F Holding Oy 10 548 11,5 %
Helmiryhmä Oy 772 0,8 %
Vasa stad 665 0,7 %
Frandel Oy 584 0,6 %
lounea Oy 527 0,6 %
seinäjoki stad 474 0,5 %
Haarala Pekka Antero 424 0,4 %
lakiasiaintoimisto Asiakasturva 328 0,4 %
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 %
talk 5 Oy 122 0,1 %
Harry schaumans stiftelse 117 0,1 %
Vaasan seurakuntayhtymä 117 0,1 %
Maataloustuottajain etelä-Pohjanmaan liitto 109 0,1 %
Österbottens handelskammare 109 0,1 %
Totalt 43 871 47,7 %

Flera tv-tillverkare, bl.a. samsung och Philips, har lanserat en 
Watsonapp för sina tv-apparater. Via appen kan man använda 
tv-tjänsten Watson utan tilläggsutrustning. Apparna stöder 
Watsons användarvänlighet.

Anvia effektiviserade sina processer inom lagerlogistik ge-
nom att i september outsourca sin lagerverksamhet till HUb 
logistics Finland Oy. Genom avtalet övergick 11 personer som 
arbetar i Anvias lager i HUb logistics Finlands tjänst i septem-
ber.

Koncernens största affärsområde telecom övergick i oktober 
till att använda ett nytt affärssystem.

Anvias styrelse beslöt i slutet av augusti att inleda förbere-
delser inför en börsnotering av företaget på antingen Helsing-
forsbörsens huvudlista eller First North-listan. Något beslut 
om börsnotering har ännu inte tagits.

Anvia anser att utbildning och forskning på universitetsnivå 
är viktig för regionens utveckling och har i enlighet med           
bolagsstämmans bemyndigande donerat 40 000 euro till Vasa 
universitet. Donationen riktas särskilt till utbildningsområdet 
för teknik.

invEstEringar och finansiEring
Koncernens investeringar uppgick till totalt 36,7 milj. euro 
(16,2 milj. euro). Huvuddelen av investeringarna hänförde 
sig till företagsköp och nätbyggande inom ICt-affärsverksam-
heten.

Koncernbolagen lånade under räkenskapsperioden 24 milj. 
euro för företagsköp och lånearrangemang.

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 19,9 milj. euro (19,0 milj. euro 
året innan) och marknadsvärdet var 20,5 milj. euro (21,0 milj. 
euro).

vinstutdElning
I enlighet med bolagsstämmans beslut var Anvia Abp:s vinst-
utdelning 82 euro/aktie för år 2014. Avstämningsdag för ak-
tierna var 21.8.2015 och vinstutdelningen betalades 1.9.2015 
till de aktieägare som var registrerade i värdeandelssystemet.

Anvia Abp bedriver en aktiv utdelningspolicy. styrelsen har 
fastslagit som princip för vinstutdelningen att bolagets utdel-
ning 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 bolagsstäm-
man. Moder- och dotterbolagen äger totalt 648 aktier.



motsvara förändrade förhållanden.

Vid hanteringen av finansiella risker är det centralt att bedöma 
kostnader för och tillgång till finansiering. Den för affärsverk-
samheten nödvändiga finansieringen bedöms och följs upp 
kontinuerligt i koncernen, för att koncernen ska ha tillräckligt 
med likvida medel för att finansiera verksamheten. Koncentra-
tionen av kreditrisker som hänför sig till kundfordringar är liten 
särskilt inom telecom-affärsverksamheten tack vare det stora 
antalet kunder och den långtgående automatiseringen av pro-
cesserna. Kreditrisker inom exporthandel hanteras med hjälp 
av samarbetspartner, avtalsvillkor och tillräcklig övervakning 
av fordringar. Anvia har en aktiv placeringsstrategi som bygger 
på diversifiering och allokering i syfte att hantera riskerna. ris-
kerna 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 20.5.2015 och den 
fortsatta stämman 19.8.2015. elisa Abp hade före stämman i 
maj sökt en interimistisk säkringsåtgärd av tingsrätten, genom 
vilken man hindrade tre aktieägare från att delta i bolagsstäm-
man. Aktieägarna i fråga var Dignus Oy, Puhelinvoima Oy och 
lännen viestintä Oy, dvs. de bolag som överförts till s4F Hol-
ding Oy. Den interimistiska säkringsåtgärden upphävdes senare 
i tingsrätten, men detta påverkade inte besluten på stämman 
som hölls den 20 maj. De ovannämnda bolagen har väckt en 
klandertalan mot besluten, och behandlingen av denna pågår 
ännu.

styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet, 
med undantag för eventuell användning av bolagets medel i 
anknytning till personalföreningens fullmaktskampanj hösten 
2014. elisa krävde dessutom en särskild granskning av kampan-
jen i fråga, och detta blev även stämmans beslut.

till nya medlemmar i förvaltningsrådet valdes efter omröstning 
Hans Ahola (Karleby), Kjell Friis (Karleby), Joakim Ingves (side-
by), Kaido Kotkas (Kristinestad), Peter lerbacka (Karleby), björn 
Pundars (Vasa), Jani takamaa (evijärvi), Mikael tallkvist (Karle-
by), Maria Vanhatalo-thijssen (Kristinestad), thomas lönnqvist 
(esbo), Jyri Järvihaavisto (Helsingfors), Harri Kivimäki (reso), Ari 
Punkkinen (libelits) och Mikael rönnblad (esbo).

södra Österbottens tingsrätt godkände i juni en säkringsåtgärd, 
som s4F Holding Oy och dess dotterbolag ansökt om, genom 
vilken verkställighetsförbud utfärdades för valet av förvaltnings-
rådsmedlemmar.

På den fortsatta stämman behandlades fastställande av bokslut 
och beslut om vinstutdelning.

BEmyndigandE av styrElsEn
bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en do-
nation på högst 50  000 euro för allmännyttiga eller därmed 
jämförbara ändamål.

styrElsEn, förvaltningsrådEt och lEdningEn
Anvias styrelse bestod av bengt beijar (ordförande), Aaro Hon-
kola (vice ordförande), Juha Häkkinen, Hannu Kantonen, Aappo 
Kontu, Johan Malm, Juha Mikkilä och Arto Pohto. styrelsen sam-
manträdde 21 gånger under räkenskapsperioden.

tre kommittéer som är underställda bolagets styrelse bere-
der ärenden som styrelsen ansvarar för: belöningskommittén,       
revisionskommittén och investerings- och placeringskommittén.

18

pErsonalEn
Under räkenskapsperioden var det genomsnittliga antalet an-
ställda i koncernen 754 och i moderbolaget 102. Vid beräkning-
en av det genomsnittliga antalet har även eventuella deltids-
anställningar beaktats. Det genomsnittliga antalet anställda i 
koncernen har under året ökat med 30 personer på grund av 
företagsköp.

    

Moderbolagets siffror är inte jämförbara med siffrorna för året 
innan på grund av bolagiseringen av televerksamheten 1.3.2015.

För att anpassa kostnaderna har Anvia fört några enhetsspeci-
fika samarbetsförhandlingar som har lett till en minskning på 
totalt 11 årsverken av produktionsmässiga och ekonomiska or-
saker. 

forskning och utvEckling
Koncernens direkta kostnader för forsknings- och utvecklings-
verksamhet samt produktutveckling uppgick till 3,1 milj. euro 
(1,1 milj. euro år 2014 och 3,0 milj. euro år 2013). Detta motsvarar 
2,3 procent av omsättningen (1,1 % år 2014 och 2,8 % år 2013).

BEdömning av dE mEst BEtydandE 
riskErna och osäkErhEtsfaktorErna
riskhantering stöder Anvias affärsverksamhet genom att säker-
ställa att risker som påverkar affärsverksamheten identifieras, 
att deras effekter utvärderas och åtgärder fastställs. bolaget 
delar in dessa risker i strategiska, operativa, finansiella och       
skaderisker.

Av de strategiska riskerna hänger de mest betydande riskerna 
samman med investeringar, som företagsköp samt investeringar 
i fastigheter och nät. För att hantera risker förknippade med in-
vesteringar använder koncernen en strukturerad planerings- och 
beslutsmodell som styrelsen godkänt. en strategisk risk är även 
att regleringen av telebranschen eventuellt kan skärpas och 
övergå till prisreglering.

De operativa riskerna är förknippade med Anvias affärsmäs-
siga prestationsförmåga och konkurrenskraft. Marknads- och 
konkurrensläget och den tekniska utvecklingen följs systema-
tiskt upp i koncernen, risker förknippade med dessa utvärderas 
och åtgärder och ansvar för att hantera riskerna preciseras. De 
branscher där koncernen verkar kännetecknas av snabb teknisk ut-
veckling och snabba förändringar i marknadsläget. För att upp-
rätthålla konkurrenskraften krävs därför kontinuerlig utveckling 
och anpassning till förändringar på marknaden. en expansion 
utanför Finlands gränser kräver kännedom om målmarknaderna 
och deras verksamhetskultur. Anvia har utkontrakterat en del av 
sin verksamhet till olika partner, och för att dessa ska stöda kon-
cernens affärsverksamhet som planerat bedöms och utvecklas 
olika partners prestationsförmåga kontinuerligt och man reage-
rar snabbt på avvikelser. en risk är även en svagare utveckling 
än förväntat av verksamhetsmiljöns ekonomiska läge. Den här 
risken hanteras genom kontinuerlig uppföljning, anpassning 
av kostnaderna och beredskap att ändra planer flexibelt för att 

Styrelsens verksamhetsberättelse

ANTAL ANSTäLLdA I geNoMSNITT
 2015 2014 2013  
       Koncernen 754 724 716              
       Moderbolaget 102 440 448
    
LöNeR ocH ARVodeN UNdeR 
RäKeNSKAPSPeRIodeN, 1000 €
 2015 2014 2013  
       Koncernen 32 550 30 731 29 097
       Moderbolaget   4 968 17 436 16 819



belöningskommittén har bestått av Aappo Kontu, Johan Malm 
och bengt beijar. revisionskommittén har bestått av Aaro Hon-
kola, Arto Pohto och Hannu Kantonen. Investerings- och place-
ringskommittén har bestått av bengt beijar, Juha Häkkinen och 
Juha Mikkilä.

sammansättningen av bolagets förvaltningsråd presenteras i 
bolagets årsberättelse. Förvaltningsrådet sammanträdde tre 
gånger under året. Ordförande var Juha luukko. bolagsstäm-
mans beslut om val av förvaltningsrådsmedlemmar i stället för 
dem som stod i tur att avgå har försatts i verkställighetsförbud 
av tingsrätten, och därför fortsätter förvaltningsrådet tills vidare 
i sin tidigare sammansättning.

Mika Vihervuori är verkställande direktör och koncerndirektör 
för Anvia Abp.

Koncernens ledningsgrupp har under räkenskapsåret bestått av 
verkställande direktör Mika Vihervuori, vice verkställande direk-
tör och direktören för affärsområdet telecom Harri suokko, di-
rektören för affärsverksamheten Konsumenttjänster Klaus Varis, 
direktören för affärsverksamheten Företagstjänster timo ranta, 
direktören för nätproduktion Jussi Jurva, direktören för affärs-
området lösningar Marko Järvinen, direktören för It-tjänster Ari 
Jaatinen, direktören för affärsområdet Underhållning och ekono-
midirektör Arto Kukkonen, personaldirektör Jaana Mäkinen och 
kommunikationsdirektör tiina Nieminen. 

rEvisor
revisor har fram till 20.5.2015 varit CGr-revisionssamfundet 
ernst & Young Ab med CGr-revisor Kristian berg som huvudan-
svarig revisor. Från och med 20.5.2015 är CGr-samfundet KPMG 
Oy Ab revisor, med CGr-revisor esa Kailiala som huvudansvarig 
revisor.

förslag till BEhandling av 
räkEnskapspEriodEns vinst
Moderbolagets utdelningsbara medel är 70  545  031,58  € och 
moderbolagets vinst för räkenskapsperioden 2 455 303,09 €. För 
bolagsstämman föreslår styrelsen en vinstutdelning av de ut-
delningsbara medlen på 80 €/aktie för de utestående aktierna, 
91 890 st., totalt 7 351 200 €.

Inga väsentliga förändringar har skett i bolagets ekonomiska 
ställning efter räkenskapsperiodens slut. bolagets likviditet är 
god och den föreslagna vinstutdelningen äventyrar enligt sty-
relsens bedömning inte bolagets solvens.

BEtydandE juridiska ärEndEn
elisa Abp har väckt en talan i egentliga Finlands tingsrätt gällan-
de aktiebytet mellan Anvia och s4F Holding Oy. en interimistisk 
säkringsåtgärd som hör samman med denna talan hindrade bo-
lagen som överförts till s4F i samband med aktiebytet från att 
delta i Anvias bolagsstämma. egentliga Finlands tingsrätt upp-
hävde den interimistiska säkringsåtgärden 23.6.2015 och åbo 
hovrätt avslog det besvär elisa anfört över beslutet 14.8.2015.

s4F:s dotterbolag som uteslöts från bolagsstämman väckte i juni 
en talan i södra Österbottens tingsrätt. Klandertalan gäller valet 
av förvaltningsrådsmedlemmar och revisor samt att ansvarsfri-

utsiktEr för år 2016

Konjunkturläget i Finland förväntas vara fortsatt utmanande, och därför bedömer Anvia att omsättningen kommer att 
öka endast en aning under räkenskapsperioden. För att trygga tillväxten inleder man en expansion av televerksamheten 
till områden utanför dess nuvarande verksamhetsområde. För att förbättra koncernens lönsamhet genomförs betydande 
effektiviseringsåtgärder.
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het endast beviljades delvis. tingsrätten godkände 26.6.2015 en 
säkringsåtgärd genom vilken verkställighetsförbud utfärdades 
för valet av förvaltningsrådsmedlemmar vid den ordinarie bo-
lagsstämman. även Vasa hovrätt höll säkringsåtgärden i kraft. 
I ingetdera fallet har den huvudsakliga talan behandlats färdigt 
ännu.

elisa har i november väckt en talan, där man kräver att besluten 
om fastställande av röstlängd och granskning av fullmakter vid 
Anvias bolagsstämmas fortsatta stämma 19.8.2015 ska ogiltig-
förklaras. Inte heller denna talan har behandlats färdigt.

Konkurrens- och konsumentverket har 8.4.2015 tagit ett beslut, 
där man med vissa villkor godkänner en situation där elisa skulle 
förvärva den verkliga bestämmanderätten i Anvia. beslutet tar 
inte ställning till vem som har den verkliga bestämmanderätten 
i Anvia.

Kommunikationsverket godkände 29.4.2015 elisa Abp:s besvär 
mot alla andra operatörers prissättning av abonnentförbindel-
ser. Anvia har sökt ändring i beslutet hos Högsta förvaltnings-
domstolen (HFD). HFD gav 6.7.2015 ett interimistiskt beslut i 
ärendet, genom vilket verkställandet av Kommunikationsver-
kets beslut avbryts tills överklagan har behandlats.

Visual Data Oy har väckt en talan mot totalt 33 svarande, va-
rav Anvia Abp är en. talan gäller skyldighet att lämna ut abon-
nentuppgifter. Käranden har krävt att de svarande solidariskt 
ska ersätta skadan på 3,5 miljoner euro som orsakats käranden 
enligt denne. Helsingfors tingsrätt har avslagit Visual Data Oy:s 
talan 13.3.2015 och Visual Data Oy har överklagat beslutet till 
hovrätten.

händElsEr EftEr räkEnskapspEriodEns slut
Anvia och Voimatel har avtalat om ett köp av affärsverksam-
het, genom vilket Anvias byggande och underhåll av bassta-
tioner övergår till Voimatel från och med 1.2.2016. I samband 
med köpet övergår 9 personer i Voimatels tjänst som s.k. gamla 
arbetstagare.

Man har beslutat att överföra Anvia telecoms nätbyggnad till ett 
bolag som grundas för detta ändamål. Genom bolagiseringen 
tydliggörs beställar-utförarmodellen och lönsamheten för byg-
gande och installationer förbättras. ett separat bolag ger möjlig-
het att erbjuda tjänster även till andra företag.

Merja Kohonen som valdes in i Anvia Abp:s styrelse i slutet av 
2015 har avgått 8.2.2016.

I Finland finns det betydande brister när det gäller tillgången 
till snabbt bredband även i tillväxtcentrumens tätortsområden. 
Anvia har beslutat sig för att dra nytta av den här efterfrågan 
på marknaden genom att börja bygga fibernät även utanför de 
österbottniska landskapen. För att möjliggöra expansionen har 
Anvia beslutat att ingå ett partnerskapsavtal med Finda Oy, som 
blir minoritetsägare i Anvia telecom Ab med en andel på 42 %. 
som ersättning riktar Finda en aktieemission till Anvia Abp. Ge-
nom aktieemissionen utges Findas aktier av serie A för teckning. 
efter att arrangemanget genomförts äger Anvia Abp cirka 13 % 
av Finda Oy.



Koncernresultaträkning

(1000 €) bilaga 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

OMSÄTTNING  3.  130 727  105 816

tillverkning för eget bruk  1 087
Övriga rörelseintäkter  4.  487 1 184
Intäkter från andelar i intressebolag   -478  48

Material och tjänster  5. 57 436  37 255
Personalkostnader  6. 40 403  37 713
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 13 252  11 686
Övriga rörelsekostnader  18 911  17 022

RÖRELSEVINST  1 820  3 372

Finansiella intäkter och kostnader 9. 3 240  5 424 

VINst FÖre bOKslUtsDIsPOsItIONer OCH sKAtter  5 060  8 797

Inkomstskatter  12. -2 389  -2 020

Minoritetsandel   86  243

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  2 757  7 019
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Koncernbalansräkning

(1000 €)  bilaga 31.12.2015 31.12.2014

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA 13.
Immateriella tillgångar  29 978  7 237
Materiella tillgångar  60 909  61 673
Placeringar  23 349  23 222
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  114 235  92 133

RÖRLIGA AKTIVA  
Omsättningstillgångar  10 438  9 587
långfristiga fordringar  14. 186  320
Kortfristiga fordringar  15.  20 796  11 143
Finansiella värdepapper  16. 19 883  18 987
Kassa och banktillgodohavanden 17. 7 051  10 078

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  58 355  50 115

AKTIVA TOTALT  172 590  142 248

PASSIVA

EGET KAPITAL  18. 
Aktiekapital  1 504  1 504
reservfond  8 132  8 132
Anslutningsavgiftsfond  41 786  41 786
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  54 278  53 794
räkenskapsperiodens vinst  2 757  7 019
EGET KAPITAL TOTALT  108 458  112 236

MINORITETSANDEL  439  523

AVSÄTTNINGAR 20.  195  290

FRÄMMANDE KAPITAL
latent skatteskuld  21. 3 310 2 816 
långfristigt främmande kapital 22. 29 236  8 258
Kortfristigt främmande kapital 23. 30 952  18 124
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  63 498  29 199

PASSIVA TOTALT  172 590  142 248
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Koncernens 
finansieringsanalys
(1000 €) 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
      
Affärsverksamhetens kassaflöde 
rörelsevinst 1 820  3 372
Korrigeringar till rörelsevinsten 13 511  10 874
Förändring i rörelsekapitalet -4 275 678
erhållna dividender 1 523 1 809
Finansieringsintäkter 2 909 4 024
Finansieringskostnader -493  -433
skatter -2 022 -1 617
Affärsverksamhetens kassaflöde 12 974  18 707

Investeringarnas kassaflöde
Köp av aktier -14 725  -1 576
Köp av affärsverksamhet -143  -140
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -14 395  -14 337
Försäljning av aktier och kapitalåterbäring 132
Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar  123  884
Investeringarnas kassaflöde -29 007  -15 169

Finansieringens kassaflöde
Förändring av långfristiga lån 20 917  4 792
Förändring av kortfristiga lån 885  30
Köp av egna aktier  -16
Förändring av anslutningsavgiftsfond  -1
Dividender -7 208  -5 863
Korrigering av vinstmedel 7  -529
Finansieringens kassaflöde 14 601  -1 586

Förändring av likvida medel -1 432  1 953

likvida medel 1.1 29 065  27 088
Orealiserade värdeminskningar och ökningar -699  25
likvida medel 31.12* 26 935  29 065
Förändring av likvida medel -1 432  1 953

Förändring i rörelsekapitalet:
långfristiga fordringar                   ökning -/ minskning +  -29  50
Kortfristiga fordringar                    ökning -/ minskning + -3 709  1 597
Omsättningstillgångar                   ökning -/ minskning +  -354  938
Kortfristigt främmande kapital      minskning -/ ökning +  -183 -1907
  -4 275 678

*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.
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Moderbolagets
resultaträkning
(1000 €) Bilaga 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

OMSÄTTNING 3. 13 215  66 918

Övriga rörelseintäkter 4.  88 1 401

Material och tjänster 5. 3 444  21 595
Personalkostnader 6. 5 889  21 438
Avskrivningar och nedskrivningar 7. 1 297  7 392
Övriga rörelsekostnader  5 343  12 343

RÖRELSEVINST  -2 670  5 552

Finansiella intäkter och kostnader 9. 1 685  6 925

VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  -985 12 477

extraordinära poster 10.  4 239  658 

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 3 254  13 135

bokslutsdispositioner 11.  368 -2 110
Inkomstskatter 12. -1 167  -1 581

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST  2 455  9 443
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Moderbolagets 
balansräkning
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(1000 €) bilaga 31.12.2015 31.12.2014

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA 13.
Immateriella tillgångar  479 1 540
Materiella tillgångar  720 49 343
Placeringar  125 519  73 658

BESTÅENDE AKTIVA TOTALT  126 718  124 541

RÖRLIGA AKTIVA   
Omsättningstillgångar 14.  2 899
Kortfristiga fordringar  16. 7 863  6 931
Finansiella värdepapper 17. 19 883  18 987
Kassa och banktillgodohavanden  2 092  6 290

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT  29 839  35 107

AKTIVA TOTALT  156 557  159 649

PASSIVA

EGET KAPITAL 18.
Aktiekapital  1 504  1 504
reservfond  8 132  8 132
Anslutningsavgiftsfond  41 786  41 786
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  68 090  63 320
räkenskapsperiodens vinst  2 455  9 443
EGET KAPITAL TOTALT  121 968  124 186

ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER 19.  3 13 566

AVSÄTTNINGAR 20.   290

FRÄMMANDE KAPITAL
långfristigt främmande kapital 22. 19 000  8 111
Kortfristigt främmande kapital  23. 15 586  13 496 
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT  34 586  21 606

PASSIVA TOTALT  156 557  159 649



Moderbolagets 
finansieringsanalys

25

(1000 €) 1.1–31.12.2015 1.1–31.12.2014
       
Affärsverksamhetens kassaflöde
rörelsevinst -2 670  5 552
Korrigeringar till rörelsevinsten 1 287  6 689
Förändring i rörelsekapitalet 648  -32
erhållna dividender 4 221  3 116
ränte- och övriga finansiella intäkter 2 890  4 097
Finansiella kostnader -212  -313
extraordinära poster -554  509
skatter -1 416  -1 433
Affärsverksamhetens kassaflöde 4 192  18 185
 
Investeringarnas kassaflöde 
Köp av aktier -19 660  -2 558
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -2 766  -10 650
Överlåtelsevinster av materiella och immateriella tillgångar  823
Försäljning av aktier och kapitalåterbäring  84
Investeringarnas kassaflöde -22 342  -12 385

Finansieringens kassaflöde
Förändring av långfristiga lån 13 981  4 873
Förändring av kortfristiga lån 8 776
Köp av egna aktier  -18
Förändring av anslutningsavgiftsfond  -1
betalda dividender -7 209  -6 929
Finansieringens kassaflöde 15 547  -2 074

Förändring av likvida medel -2 602  3 725

likvida medel 1.1 25 277  21 527
Orealiserade värdeminskningar och ökningar -699  25
likvida medel 31.12* 21 976  25 277
Förändring av likvida medel -2 602  3 725

FÖRÄNDRING I RÖRELSEKAPITALET
långfristiga fordringar               ökning -/minskning + 1 608
Kortfristiga fordringar                ökning -/minskning + -3 161  1 847
Omsättningstillgångar               ökning -/minskning + -164  764
Kortfristigt främmande kapital  minskning -/ökning + 2 364 -2 643
  648  -32

*Finansiella värdepapper har behandlats som likvida medel.



1. KONCERNBOKSLUTET

Anvia Abp, hemort seinäjoki, utgör moderbolag för de bolag 
som hör till Anvia-koncernen. Kopia av koncernbokslutet kan 
erhållas från Anvia Abp:s kontor, Cirkelvägen 6, 65100 Vasa.

1.1. Koncernbokslutets omfattning
Med koncernbokslutet har sammanställts alla koncernbolag 
förutom följande bolag: För Kiinteistö Oy Pohjanplassis 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 intressebolagen länsilinkki Oy:s, 
Varaani Works Oy:s och s4F Holding-koncernens del har kon-
cernens andel av resultatet konsoliderats i resultaträkningen.

1.2. Principer för uppgörandet av koncernbokslutet
Vid uppgörandet av koncernbokslutet har eliminerats bola-
gens interna intäkter, kostnader och vinstutdelning, likaså bo-
lagens interna fordringar och skulder. elimineringen av internt 
aktieinnehav har skett enligt anskaffningsutgiftsprincipen. 
Minoritetsandelarna har avskiljts från koncernens egna kapi-
tal och resultat samt redovisas som en egen post. Den täck-
ningsbidragsfria delen av elimineringsbokningarna och vilken 
hänför sig till koncernens interna investeringar i anläggnings-
tillgångar har i resultaträkningen för räkenskapsperioden 2015 
flyttats till gruppen tillverkning för eget bruk. Inkomster som 
uppstått av prestationer och vilka kräver lång tillverkningstid 
har bokförts som intäkt i den takt som prestationerna blivit 
färdiga. till de prestationer som kräver lång tillverkningstid 
har hänförts projekt, vilkas tillverkningstid har uppskattats till 
minst ett år. långtidsprojektens färdighetsgrad har definierats 
som projektets förverkligade utgifter i förhållande till projek-
tets uppskattade totala utgifter.

2. VÄRDERINGSPRINCIPER

2.1. Värdering av bestående aktiva
De immateriella och materiella bestående aktiva i balans-
räkningen 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  5 år
  Koncernaffärsvärde  5-10 år

Placeringarna i bestående aktiva har värderats till anskaff-
ningsutgift eller ett lägre, sannolikt gängse värde. Avskriv-
ningstiden för koncernaffärsvärde har förlängts till tio år när 
det gäller anskaffningen av sappa Ab, eftersom den bättre 
anses motsvara Anvia Abp:s långsiktiga ägande i bolaget. 

Dessutom är målsättningen att utveckla verksamheten och 
höja värdet i sappa Ab på lång sikt.

2.2. Värdering av omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna har värderats enligt rörlig anskaff-
ningsutgift till medelanskaffningspris eller ett lägre, sannolikt 
överlåtelsepris.

2.3. Poster i utländsk valuta
resultaträkningsposter i utländsk valuta har ändrats till fin-
ländsk valuta enligt medelkursen under räkenskapsperioden. 
balansposter i utländsk valuta har ändrats till finländsk valuta 
enligt kursen vid bokslutsdagen.

2.4. Värdering av finansiella värdepapper
Finansiella värdepapper i rörliga aktiva har värderats till an-
skaffningsutgift eller en lägre, sannolik återanskaffningsut-
gift. Uppskrivningar och nedvärderingar av placeringar och 
finansiella värdepapper redovisas bland finansiella
posterna.

2.5. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter
Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har huvudsakli-
gen upptagits som årliga utgifter under det år då de
uppstått. Produktutvecklingsutgifter, som inbringar intäkter 
flera år framåt, har aktiverats i balansräkningen och
avskrivs under 5 års tid.

2.6. Pensioner
Pensionsskyddet för koncernens personal sköts av utomstå-
ende pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de 
kostnader som hör till perioden grundar sig på beräkningar 
som gjorts av pensionsförsäkringsbolagen. Pensionsutgifter-
na bokförs som kostnader under det år de uppstår.

2.7. Inkomstskatter och latent skatteskuld
räkenskapsperiodens skatter har periodiserats enligt pre-
stationsprincipen. Den latenta skatteskuld som ingår i den 
ackumulerade avskrivningsdifferensen har i koncernbokslutet 
bokförts bland främmande kapital och resten av avskrivnings-
differensen bland eget kapital och minoritetsandelen. Den 
latenta skatteskulden eller -fordran har beräknats enligt de 
tillfälliga skillnaderna mellan beloppen i beskattningen 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 uppskattade sannolika fordran.

2.8. Jämförbarheten för uppgifter från 
 föregående räkenskapsperiod
Koncernens övriga rörelseintäkter är inte jämförbara med fö-
regående år, eftersom de innehåller en försäljningsvinst av 
engångskaraktär på 0,8 miljoner euro och som föranletts av 
försäljning av Anvia Abp:s bilar.

principErna för uppgörandE av Bokslut 2015
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    Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2015 2014 2015 2014

3.  OMSÄTTNING
 Enligt bransch
 telecom 63 539  67 504  11 091  66 918
 lösningar 41 784  37 818
 Underhållning 39 648  14 866
 Övriga 2 791  2 705  2 124
 Omsättning mellan segmenten -17 035  -17 077
 Omsättning totalt 130 727  105 816  13 215  66 918
 
 Enligt marknadsområde 
 Hemlandet 104 833  104 815  13 215  66 918
 Övriga europa 24 796  896
 Nordamerika 177  91
 Övriga 920  14
 Omsättning totalt 130 727  105 816  13 215  66 918
 
 enligt färdighetsgrad inkomstförda, men inte till 
 kunderna levererade, summor för långtidsprojektens 
 del och som intäktsförts under räkenskapsperioden
 och under tidigare räkenskapsperioder  1 565  319
 
 Den summa som inte bokförts som intäkt av långtidsprojekten
 
 Projekt som ska intäktsföras enligt färdighetsgrad 2 373  3 493

4.  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
 Överlåtelsevinster av affärsverksamhet  123  884   823
 serviceintäkter av koncernbolag    70  399
 Övriga 364  300  17  179
 Övriga rörelseintäkter totalt  487  1 184  88 1 401

5.  MATERIAL OCH TJÄNSTER 
 Inköp under räkenskapsperioden  30 439  26 963  629  3 755 
 Förändring av lager  -923  958  -163  764
    29 516  27 921  466 4 519
 tjänster av utomstående 27 920  9 334  2 978  17 075
 Material och tjänster totalt 57 436  37 255  3 444  21 595 

6.  PERSONALKOSTNADER
 löner och arvoden 32 550  30 731  4 968  17 436
 Pensionskostnader 5 934  5 492  764 3 091
 Övriga lönebikostnader  1 920  1 490 158  911
 Personalkostnader totalt 40 403  37 713  5 889  21 438
 
 ledningens löner och arvoden 
 Verkställande direktörerna och förvaltningsorganen   444  434
 Verkställande direktörerna 973  896
 Förvaltningsorganen 283  251

 Koncernens och moderbolagets personal
 under räkenskapsåret i medeltal  810  776  112  469
 av vilka    tjänstemän 584  550  87  309
                arbetare  226  226  25  160
 Med beaktande av deltid uppgick personalen
 under räkenskapsåret i medeltal till 754  724  102  440
 av vilka   tjänstemän  544  512  80  286
                arbetare  210  212  22  154
 
 Pensionsförbindelser för ledningen
 Pensionsåldern för en del av de till koncernen hörande bolagens verkställande direktörer är 62 år.
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   Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
(1000 €) 2015 2014 2015 2014

7.  AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
 Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 10 689  9 995  1 275  7 369
 Avskrivningar på koncernaffärsvärden och affärs- 
 värden på köp av affärsverksamhet  2 563  1 691  22  23
 Avskrivningar totalt 13 252  11 686  1 297  7 392
 
 en specifikation på avskrivningar per balanspost ingår under punkten bestående aktiva.

8.  REVISORNS ARVODEN
 CGr-sammanslutningar
 revisionsarvoden  60  43  20  24
 Övriga lagstadgade uppdrag  3  8
 skatterådgivning     
 Övriga arvoden  95  87  93  87
 Revisionsarvoden totalt  158  138  114  111

9.  FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
 Dividendintäkter 1 523  1 809  4 221  3 116
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 
    Från företag inom samma koncern    73 103
    Från övriga 2 909  4 024  2 816  3 994 
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter totalt 2 909  4 024  2 890  4 097 
 Nedskrivningar av placeringar  -4  -6 751
 Uppskrivningar av placeringar   2 314
 Nedskrivningar av finansiella värdepapper  -699   -699
 Uppskrivningar av finansiella värdepapper   24   25
 räntekostnader och övriga finansiella kostnader  -489  -433  -289  -313
 Finansiella intäkter och kostnader totalt 3 240  5 424  1 685  6 925

10.  EXTRAORDINÄRA POSTER
 erhållna koncernbidrag   4 978  1 158
 Givna koncernbidrag    -739  -500
 Extraordinära poster totalt    4 239 658

11.  BOKSLUTSDISPOSITIONER
 Differensen mellan avskrivningar enligt plan och
 avskrivningar i beskattningen    368 -2 110

12.  INKOMSTSKATTER
 Inkomstskatter från tidigare räkenskapsperiod  24  -98  23  -99
 Inkomstskatter för räkenskapsperioden 1 722  1 758  1 144  1 681
 Förändring av latent skatteskuld  643  361
 Inkomstskatter totalt  2 389  2 020  1 167  1 581
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(1000 €)

13. BESTÅENDE AKTIVA
 Utveck- Immat. Affärs- Övriga Koncern- Totalt
KONCERNEN lings-  rättig- värde långfristiga affärs- 
Immateriella tillgångar utgifter  heter  utgifter värde
Anskaffningsutgift 1.1.2015 860  864  2 443  9 624  12 742  26 532
Ökningar  1 179 306 8 081  18 844  28 411
Överföringar mellan posterna    -155  -155
Anskaffningsutgift 31.12.2015 860 2 043  2 749  17 549  31 586  54 788
Ackum. avskrivning och
värdeminskning 1.1.2015 205 336 2 135  5 822  10 798  19 295
Ackum. avskr. på företagsansk.    107     107
Överföringar mellan posterna     155   155
Avskrivningar under
räkenskapsperioden 162  740  179 1 788  2 384  5 253
Ackum. avskrivning 31.12.2015 367 1 076  2 421  7 764  13 182  24 810
Bokföringsvärde 31.12.2015 493  967  329  9 785  18 404  29 978

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 1.1.2015 1 179  1 076  28 671  203 005  31 604 71 8 414  274 019
Ökningar  3  36 8 214  4 301   3 728  16 282
Minskningar    -319   -8 209  -8 528
Överföringar mellan posterna     -101   -101
Anskaffningsutgift 31.12.2015 1 179  1 079  28 707  210 900  35 803 71 3 933  281 672
Ackum. avskrivning
och värdeminskning 1.1.2015   15 895  169 651  26 733 67  212 346
Ackum. avskr. på företagsansk.    7   36    42
Överföringar mellan posterna      -101    -101
Avskrivningar under
räkenskapsperioden   857 5 198  2 418 3  8 476
Ackum. avskrivning 31.12.2015   16 758  174 849  29 086 70  220 763
Bokföringsvärde 31.12.2015 1 179  1 079  11 949  36 051  6 718 1 3 933  60 909

KONCERNEN Aktier  Aktier Övriga Totalt 
Placeringar Ägar- Övriga fordringar
 intresse-
 bolag
bokföringsvärde 1.1.2015 1 841  21 380  1 23 222
Andel av intressebolagens  
resultat -211   -211
Ökningar 202  20  12  234
Övriga förändringar 255    255
Minskningar  -152  -152
Bokföringsvärde 31.12.2015 2 088  21 248  13 23 349
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13. BESTÅENDE AKTIVA   (1000 €)

MODERBOLAGET
Immateriella tillgångar Affärsvärde Övriga Totalt
  långfristiga
  utgifter
Anskaffningsutgift 1.1.2015 1 437  5 142  6 579
Ökningar  173  173
Minsk. på koncernens
interna företagsarr. -8  -1 004  -1 011
Anskaffningsutgift 31.12.2015 1 430  4 311  5 741
Ackum. avskrivning och 
värdeminskning 1.1.2015 1 336  3 704  5 039
Avskrivningar under
räkenskapsperioden 22 201 222
Ackum. avskrivning 31.12.2015 1 358  3 904  5 262
Bokföringsvärde 31.12.2015 72 407 479

MODERBOLAGET Jord-  Anslutnings- Byggnader Nät Maskiner Övriga Förskottsbet. Totalt
Materiella tillgångar områden  utgifter och kon-  och inven- materiella och pågå-
   struktioner  tarier tillgångar ende ansk.
Anskaffningsutgift 1.1.2015 204 1 041  14 109  203 025  24 226 42 8 509  251 157
Ökningar    651 2  1 024  1 677
Minskningar       -107  -107
Minsk. på koncernens
interna företagsarr. -204  -1 041  -3 210  -33 160  -3 424   -8 740  -49 778
Anskaffningsutgift 31.12.2015 0 0 10 899  170 516  20 805  42 686 202 949
Ackum. avskrivning och 
värdeminskning 1.1.2015   10 855  169 672  21 245  42  201 814
Ackum. avskr. på företagsansk.      -659    -659
Avskrivningar under
räkenskapsperioden   45  845  185    1 074
Ackum. avskrivning 31.12.2015   10 899  170 516  20 771  42  202 229
Bokföringsvärde 31.12.2015 0 0 0 0 34 0 686 720

MODERBOLAGET
Placeringar Aktier Aktier Aktier Fordringar Totalt
 Koncern- Ägarin- Övriga Koncern- 
 bolag tressebolag  bolag
bokföringsvärde 1.1.2015 46 328  1 754  20 628  4 948  73 658
Ökningar 56 505  11 809   3 500  71 813
Minskningar -9 403  -84 -5 108  -14 596
Minskningar på koncernens 
interna företagsarr.  -408  -512  -920
Nedskrivningar och
uppskrivningar -6 751  2 314   -4 437
Bokföringsvärde 31.12.2015 86 679  15 469  20 031  3 340  125 519

13. KONCERNENS OCH MODERBOLAGETS ÄGARANDELAR 31.12.2015

  Koncernens Moderbolagets
Koncernbolag ägarintresse-% ägarintresse-% 
Anvia telecom Ab, Vasa  100,00  100,00
Anvia Hosting Ab, Helsingfors  100,00  100,00
Anvia It-tjänster Ab, Vasa  100,00  100,00
Anvia Fastigheter Ab, Vasa  100,00  100,00
Anvia securi Ab, Vasa  100,00  100,00
Anvia tV Oy, seinäjoki  100,00  100,00
Nilegon Oy, Helsingfors  100,00  100,00
risefon Oy, Helsingfors  100,00  100,00
seratides Oy, Helsingfors  100,00  100,00
Ab sappa, Göteborg, sverige  100,00  100,00
turvallisuuspiste suomi Oy, 
Jyväskylä  100,00
Hibox systems Oy Ab, åbo  80,00
Watson Nordic Ab, Vasa  80,00  80,00
Fenix solutions Oy, åbo  51,00

Ägarintressebolag
Dignus Oy, raumo  49,00  49,00
lännen Viestintä Oy, raumo  49,00  49,00
Puhelinvoima Oy, reso  49,00  49,00
s4F Holding Oy, salo  42,98  42,98
Kiinteistö Oy Pohjanplassi, lappo  39,31  
Fast. Ab Jakobstads 
bottenvikvägen 31, Jakobstad  25,62  25,62
Varaani Works Oy, tammerfors  24,90  24,90
telescope Oy, Helsingfors  21,88
länsilinkki Oy, åbo  20,38  

  Koncernens Moderbolagets
  ägar- ägar-
  intresse-% intresse-%



(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget  
AKTIVA 2015 2014 2015 2014

RÖRLIGA AKTIVA

14.  OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
 Material, förnödenheter och varor 10 438  9 587   2 899
 Omsättningstillgångar totalt 10 438  9 587   2 899

15.  LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
 Övriga fordringar och latent skattefordran  186  320
 Långfristiga fordringar totalt  186  320

16.  KORTFRISTIGA FORDRINGAR
 Försäljningsfordringar  16 049  7 944  328 3 311
 Försäljningsfordringar av andra bolag inom koncernen    589
 Övriga fordringar  127  1 142  629 1 060
 Övriga fordringar av andra bolag inom koncernen    1 158
 resultatregleringar  4 621  2 057  1 919  753
 resultatregleringar av andra bolag inom koncernen    4 987  60
 Kortfristiga fordringar totalt 20 796  11 143  7 863  6 931
 
 specifikation av resultatregleringar:
 skattefordran  762  434   319
 Periodiserade personalkostnader  454  23  438
 Övriga  3 405  1 599  1 481  434
 resultatregleringar totalt  4 621  2 057  1 919  753

17.  FINANSIELLA VÄRDEPAPPER
 Finansiella värdepappren består av aktier, 
 fondandelar samt masskuldebrevslån, 
 vilka är föremål för offentlig handel.
 
 återanskaffningspris 31.12 20 516  20 974  20 516  20 974
 Bokföringsvärde 31.12 19 883  18 987  19 883  18 987
 Differens 633  1 987  633 1 987

notEr till BalansräkningEn
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(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
PASSIVA 2015 2014 2015 2014

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 8 132  8 132  8 132  8 132
 reservfond 31.12 8 132  8 132  8 132  8 132
 
 Anslutningsavgiftsfond 1.1 41 786  41 787  41 786  41 787
 Förändring   -1   -1
 Anslutningsavgiftsfond 31.12 41 786  41 786  41 786  41 786
 
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1 60 813  60 268  72 763  70 567
 Dividendutdelning -7 012  -6 825  -7 535  -7 352
 Förfallna dividender  456  641  456  641
 egna aktier  7  -18   -18
 Korrigering av vinstmedel   -529   -519
 Ökning/minskning av ägandet i dotterbolag  -19  250 2 406
 Kursdifferens 22
 Övriga förändringar i vinstmedel  11  7
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12 54 278  53 794  68 090  63 320
 
 räkenskapsperiodens vinst 2 757  7 019  2 455  9 443
 
 Eget kapital totalt 108 458  112 236  121 968  124 186
 
 UTRÄKNING AV UTDELNINGSBARA 
 MEDEL 31.12
 Vinst från tidigare räkenskapsperioder   68 090  63 320
 räkenskapsperiodens vinst   2 455  9 443
 Utdelningsbara medel totalt   70 545  72 763
 
 FRÄMMANDE KAPITAL
 
19.  ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
 Ackumulerade bokslutsdispositioner i bolaget består av ackumulerade avskrivningsdifferenser.
 
20.  AVSÄTTNINGAR
 Avsättningar till pensioner  195  290   290
 Avsättningar totalt  195  290   290

21.  LATENT SKATTESKULD
 Från ackumulerade avskrivningar 2 818  2 393
 Från konsolidering  493  424
 Latent skatteskuld totalt 3 310  2 816

22.  LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
 lån av finansieringsbolag 26 229  5 148  19 000  5 000
 Övriga långfristiga skulder, anslutningsavgifter 3 008  3 111   3 111
 Långfristigt främmande kapital totalt 29 236  8 258  19 000  8 111

23.  KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
 lån av finansieringsbolag  946  61
 erhållna förskott  5 734  1 007  983
 leverantörsskulder  8 403  4 124  404 1 703  
 skulder till bolag inom samma koncern    130  539
 Övriga skulder 3 051  4 698  10 173  3 527
 Övriga skulder till bolag inom samma koncern   2 720
 resultatregleringar  12 818  8 234  597  4 709
 resultatregleringar till bolag inom samma koncern   1 562  2 035
 Kortfristigt främmande kapital totalt 30 952  18 124  15 586  13 496
 
 specifikation av resultatregleringar:
 löner inkl. sociala kostnader  6 532  5 873  476  3 536 
 skatteskulder  52  
 Övriga  6 235  2 361  120  1 173 
 totalt  12 818  8 234  597  4 709

notEr till BalansräkningEn
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(1000 €) Koncernen Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
 2015 2014 2015 2014

Säkerheter 

Skulder för vilkas säkerhet har getts
företagsinteckning
lån av finansieringsbolag 5 134  5 000  5 000  5 000
Givna företagsinteckningar 6 677  5 000  5 000  5 000

Skulder för vilkas säkerhet har getts 
aktier eller värdeandelskonton
lån av finansieringsbolag 14 000   14 000
Checkräkningslimit 13 000  10 000  13 000  10 000
 27 000  10 000  27 000  10 000
För säkerhet givna aktier / negative pledge 12 584  12 584  12 584  12 584
För säkerhet av checkräkningslimiten
är värdeandelskontot pantsatt 8 686  9 171  8 686  9 171
 21 270  21 756  21 270  21 756

Skulder, vilkas säkerhet är garantier
lån av finansieringsbolag 8 000
limit 900  900
Övriga  351
Värdet på garantisäkerheter  9 251  900

Ansvarsförbindelser ställda för bolag 
inom samma koncern    9 251  900

Ansvarsförbindelser ställda för övriga  2

Ansvarsförbindelser

Av hyres- och leasingavtal betingat ansvar
Förfaller till betalning under nästa räkenskapsperiod  1 747  1 428  228  2 571 
Förfaller till betalning senare 2 237  1 705  80  717
Totalt 3 984  3 133  308  3 288 

Övriga säkerheter och ansvar 1 060

Återbetalningsansvar för fastighets-
investeringars mervärdesskatt  614  804

Ansvarsförbindelser och övriga ansvar totalt 42 858  31 593  26 578  30 043

Anvia Fastigheter Ab är skyldigt att granska de mervärdesskatteavdrag som gjorts under åren 2008-2009 
och 2014, 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.

Allmänt pantansvar för koncernkontots bankfordringar i Nordea bank Abp.

Anvia Fastigheter Ab negative pledge till Danske bank Abp.



till anvia aBp:s Bolagsstämma

Vi har reviderat Anvia Abp:s bokföring, bokslut, verksam-
hetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1– 
31.12.2015. bokslutet omfattar koncernens samt moderbola-
gets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och 
noter till bokslutet.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprät-
tandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att 
de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Fin-
land gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och 
verksamhetsberättelse. styrelsen svarar för att tillsynen över 
bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt 
sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagen-
lig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslu-
tet 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 förutsätter att vi planerar och ge-
nomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida 
bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsent-
liga felaktigheter och om huruvida medlemmarna i moder-
bolagets styrelse eller verkställande direktören har gjort sig 
skyldiga till en handling eller försummelse som kan medföra 
skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot ak-
tiebolagslagen eller bolagsordningen.

Revisionsberättelse

Förvaltningsrådets yttrande

Förvaltningsrådet har tagit del av Anvia Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse, koncernbokslut och
revisionsberättelse för år 2015 och tillstyrker fastställande av bokslutet inklusive koncernbokslutet samt
disposition av de utdelningsbara vinstmedlen i enlighet med styrelsens förslag.

Vasa den 5 april 2016

På förvaltningsrådets vägnar:

Juha luukko, ordförande
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seinäjoki den 1 mars 2016 

bengt beijar, ordförande Aaro Honkola  Hannu Kantonen Aappo Kontu

Arto Pohto Johan Malm  Juha Mikkilä 

Mika Vihervuori, verkställande direktör

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta re-
visionsbevis om belopp och annan information som ingår i 
bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av gransknings-
åtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en 
bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund 
av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beak-
tar revisorn den interna kontrollen som har en betydande 
inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhets-
berättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. revisorn 
bedömer den interna kontrollen för att kunna planera rele-
vanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett utta-
lande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. en revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet 
och verksamhetsberättelsen.

Vi anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis som grund för vårt uttalande.

Uttalande
enligt vår uppfattning ger bokslutet och verksamhetsbe-
rättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av 
koncernens och moderbolagets verksamhet samt om deras 
ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande be-
stämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsbe-
rättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet 
är konfliktfria.

Vasa den 9 mars 2016
KPMG Oy Ab
Esa Kailiala

CGR
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