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SERVICEÅTGÄRDER OCH 
OKOMPLICERAT SAMARBETE

04 
Efter att det första hela produktionsåret förlöpt 

problemfritt, var förväntningarna inför år 2014 

höga. Året började bra. Det första revisionsstop-

pet, som hölls i april, genomfördes på betydligt kor-

tare tid än planerat, även om eldstadens murning-

ar reparerades redan under detta servicestopp. 

Anläggningen kunde dock köras upp utan problem 

och allting såg ut att förlöpa utmärkt, ända tills 

man i september kunde konstatera att murning-

arna skadats ytterligare och man var tvungen att 

köra ner anläggningen igen. Skadorna på murning-

Det brännbara avfall som bildas på Westenergys ägarbolags område 
kan återvinnas till nästan 100% och behandlingskostnaderna 
minimeras.

en var mycket mer omfattande än tidigare och det 

extra servicestoppet tog slutligen över tre veckor. 

Som tur var för Westenergy upptäcktes felet under 

anläggningens garantiperiod, vilket betydde att 

anläggningens leverantörer stod för reparations-

kostnaderna. Denna tråkiga händelse drog ner ett 

i övrigt gott årsresultat.  Trots detta förbrändes 

ändå hela 178 003 ton avfall på anläggningen, som 

uppfyllde alla krav i miljötillståndet. Dessutom var 

rökgasutsläppen klart lägre än miljötillståndets 

gränsvärden.

VD’S ÖVERSIKT

Olli Alhoniemi, VD

OM ÅRET 2014 KAN MAN SÄGA ATT WESTENERGY HAR 
ETABLERAT SIN ROLL SOM EN DEL AV ÄGARBOLAGENS 
AVFALLSHANTERING.

Samarbetet med ägarbolagen var gott. Under året 

levererades 183 444 ton avfall till anläggningen, av 

vilket en del mellanlagrades på grund av det extra 

servicestoppet. Detta genomfördes utan problem i 

samarbete med Ab Stormossen Oy.  

Vasa Elektriska Ab var Westenergys samar-

betsparter på energimarknaden och Westenergys 

anläggning fungerade som Vasaområdets basbelast-

ningsanläggning. Samarbetet förlöpte väl och under 

2014 producerades det 86 GWh elektricitet och 268 

GWh fjärrvärme på anläggningen.

Lakeuden Etappi Oy tog hand om efterbehandling-

en av anläggningens bottenslagg. Avsikten är, att de 

bottenslaggfraktioner, som återstår efter att metaller 

sorterats och separerats ut, i framtiden skall åter-

användas som jordbyggnadsmaterial. På detta sätt 

kan det avfall som bildas på Westenergys ägarbolags 

område återvinnas till nästan 100% och behandlings-

kostnaderna minimeras. 

Om året 2014 kan man säga, att Westenergy 

har etablerat sin roll som en del av ägarbolagens 

avfallshantering och Vasaområdets energiproduk-

tion. Det står ändå klart, att Westenergy måste rikta 

blicken framåt för att säkerställa sin position som 

en effektiv och miljövänlig europeisk avfallsförbrän-

ningsanläggning med hög verkningsgrad. Energi-

effektiviteten kan förbättras och i framtiden hägrar 

striktare miljökrav. Man bör dock inte vila på gamla 

lagrar och Westenergy har redan börjat utreda en 

eventuell investering i en rökgasskrubber, med vilken 

man hoppas kunna förhöja energieffektiviteten och 

tackla framtidens miljökrav.  Westenergy är inne på 

rätt spår. Slutligen bör ett stort tack för detta och 

för det gångna året riktas till personalen, styrelsen, 

ägarna och samarbetspartnerna. Vi fortsätter det 

goda arbetet!



WESTENERGY OY AB

Westenergy Oy Ab äger en modern avfallsför-

bränningsanläggning i Korsholm, nära Vasa, och 

upprätthåller anläggningens verksamhet. I anlägg-

ningen omvandlas hushållens brännbara avfall till 

energi – elektricitet och fjärrvärme – på ett säkert, 

effektivt och miljöanpassat sätt. Westenergy ägs 

av fem västfinländska, kommunala avfallshante-

ringsbolag, Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, 

Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. 

Westenergys verksamhetsområde utgörs av de 

kommuner som äger dessa avfallshanteringsbolag, 

ett område med över 50 kommuner och 400 000 

invånare. Från verksamhetsområdet samlas det 

årligen upp ungefär 185 000 ton brännbart avfall, 

som transporteras för energiåtervinning till Weste-

nergys anläggning.

Westenergy fungerar enligt självkostnadsprin-

cip och är således ett icke-vinstbringande före-

tag, som inte delar ut dividender till sina ägare. 

Anläggningen utgör en del av en välfungerande 

avfallshantering och kompletterar denna. Tack vare 

anläggningen kan man erbjuda ekonomiskt och 

kvalitetsmässigt likvärdiga avfallstjänster av bränn-

bart avfall på hela företagets verksamhetsområde.

STORMOSSEN

BOTNIAROSK

LAKEUDEN 
ETAPPI

MILLESPAKKA

VESTIA

I Westenergys anläggning produceras högtrycks-

ånga som säljs till samarbetspartnern Vasa Elektris-

ka. Vasa Elektriska använder ångan i produktionen 

av elektricitet och fjärrvärme. Elektriciteten som 

produceras i anläggningen täcker cirka 7000 hushålls 

årliga elbehov och den producerade fjärrvärmen 

täcker cirka en tredjedel av Vasaområdets årliga 

fjärrvärmebehov. Under sommarmånaderna täcker 

Westenergys anläggning hela behovet av fjärrvärme, 

sommartid produceras således all fjärrvärme i Vasa-

området av avfall. 

Öppenhet, effektivitet, funktion och miljömedve-

tenhet är nyckelorden för företagets verksamhet. 

Energin i avfallet tillvaratas effektivt i anläggningen, 

vars användningsgrad är hög samtidigt som miljö-

konsekvenserna minimeras. Alla besöksgrupper är 

välkomna att bekanta sig med den moderna avfalls-

förbränningsanläggningens verksamhet.

ÖPPENHET, EFFEKTIVITET, FUNKTION 
OCH MILJÖMEDVETENHET ÄR 
NYCKELORDEN FÖR FÖRETAGETS
VERKSAMHET.

06 Energin i avfallet tillvaratas effektivt i anläggningen, vars 
användningsgrad är hög samtidigt som miljökonsekvenserna 
minimeras.



FRÅN AVFALL TILL 
ENERGI

08 
Elproduktionen täcker cirka 7000 hushålls årliga elbehov och 

fjärrvärmeproduktionen motsvarar cirka 17 000 hushålls årliga 

fjärrvärmebehov.

Avfallsförbränningen förlöpte i huvudsak väl under år 

2014. Under årets lopp levererades sammanlagt cirka 

183 000 ton samhällsavfall till anläggningen och cirka 

178 000 ton förbrändes. Av denna avfallsmängd kunde 

man producera 86 GWh elektricitet och 268 GWh 

fjärrvärme. Den producerade elektriciteten motsvarar 

elbehovet för ungefär 7000 hushåll och den producera-

de fjärrvärmen motsvarar fjärrvärmebehovet för ungefär 

17 000 hushåll. Avfallets genomsnittliga värmevärde var 

9,3 MJ/kg, nästan det samma som året före, vilket låg 

något under det planerade värmevärdet på 11 MJ/kg. 

Under året hölls två stycken serviceavbrott på 

anläggningen, under vilka man utförde sådant 

reparations- och servicearbete som förutsätter att 

anläggningen inte är i drift.  I april hölls det årliga 

serviceavbrottet och i september hölls ett extra 

serviceavbrott under vilket man reparerade eld-

stadens murningar. Anläggningen var i drift i totalt 

328 dagar och de sammanlagda serviceavbrottsda-

garna var 37. Tack vare att det årliga serviceavbrot-

tet på våren kunde hållas kort (11 dagar) så kunde 

man under 2014 komma nära det årliga målet på 

PRODUKTION OCH UNDERHÅLL

Mängden mottaget avfall

Mängden förbränt avfall

Avfallets värmevärde

8000 driftstimmar. Anläggningen var i drift samman-

lagt 7870 timmar under 2014.

Eftersom avfallsförbränningsanläggningen är 

relativt ny, präglades både anläggningens el-, auto-

mations samt mekaniska underhåll av förbättringar 

och rekordresultat. Till exempel optimerades både 

bottenslaggens transportanordning samt dirige-

ringen av avfallstransporter i mottagningshallen. 

Dessutom togs ett fjärrövervakningssystem för silor-

nas nivåmätning i bruk, med hjälp av vilket leveran-

törerna automatiskt kan följa med nivåerna i silorna 

Faktatabell över driften:

Avfallsbehandlingskapacitet

Såld elektricitet

Driftstid

Såld fjärrvärme

22,6 t/h

7869 h

86,2 GWh

178 003 t

9,3 MJ/kg

183 000 t

267,9 GWh

och på basen av den informationen planera leve-

ranstransporterna. Ett av årets större ändringsarbe-

ten var att systemet kompletterades med tempera-

turmätningar i pannans uppsamlingstrattar. Projektet 

utfördes som en del av ett slutarbete som omfattade 

såväl automationens planering som montering.



ANLÄGGNINGENS RÖKGASUTSLÄPP 
UNDERSKRED MILJÖTILLSTÅNDETS 
GRÄNSVÄRDEN MED 
GOD MARGINAL

10 I anläggningen renas rökgaserna i två huvudsteg.

GRANSKNINGAR AV AVFALLSKVALITÉN

Sedan slutet av år 2012 har man gjort stickprovs- 

granskningar av avfallets kvalité, i enlighet med 

kraven i miljötillståndet. Målet med granskningarna 

är att förhindra att icke-brännbart avfall transpor-

teras till anläggningen. Samtidigt får man värdefull 

information om hur väl avfallssorteringen fungerar på 

verksamhetsområdet. Under granskningen sorte-

ras de olika fraktionerna av icke-brännbart material 

separat. Dessa är bland annat metallavfall, el- och 

elektronikskrot, PVC-plast, glas samt farligt avfall. 

MILJÖ

Resultaten från granskningarna rapporteras till 

ägarbolagen samt till den övervakande myndigheten. 

Granskningarna har visat att speciellt metall och 

farligt avfall ännu allt för ofta läggs i det brännbara 

avfallet. 

Avfall med allt för lågt energivärde klassificeras 

som icke dugligt för förbränning. Metall, glas samt 

olika typer av byggavfall räknas till denna avfallskate-

gori. Dessa avfallstyper till och med försämrar själva 

förbränningsprocessens effektivitet. Precis som far-

ligt avfall, orsakar de både problem på anläggningen 

och tilläggskostnader. 

Från och med år 2014 har granskningarna av avfall-

skvalitén gjorts av Ab Stormossen Oy och har utförts 

centrerat på deras område. Granskningen innefattar 

såväl en provtagning för bestämmande av avfallets 

värmevärde, samt vägning och fotografering av de 

separat sorterade avfallskategorierna. Gransknings-

resultaten hjälper avfallshanteringsbolagen att rikta 

sin sorteringsinformation för att uppnå bästa möjliga 

resultat.

AVFALLSFÖRBRÄNNINGENS  
RESTPRODUKTER

De material som återstår efter förbränningen kallas 

restprodukter. Bottenslagg, rökgasreningsrester 

(så kallat APC, dvs. Air Pollution Control-avfall), och 

pannaska är de restprodukter som bildas i anlägg-

ningen. Bottenslaggen utgör cirka 20 viktprocent av 

inkommande mängd avfall och består av aska och 

icke-brännbart material såsom metall, glas och ste-

nar. Bottenslaggen transporteras för efterbehandling 

till Lakeuden Etappi Oy i Ilmajoki där metallerna, som 

utgör cirka 10% av bottenslaggen, sorteras ut.  För 

att få återanvända bottenslaggens mineralmaterial 

krävs ett miljötillstånd, som man inte hann få under 

2014. Ett miljötillstånd för 2015 har beviljats och 

bottenslaggens mineralfraktion kommer att återan-

vändas som vägbyggnadsmaterial. 

Rökgasreningsresterna och pannaskan skickas till 

Ekokem-Palvelu Oy för efterbehandling. Undersök-

ningar har visat att båda dessa restprodukter till sin 

sammansättning är typiska avfallsförbänningsaskor 

och de klassificeras som farligt avfall på grund av 

sina höga zinkhalter. 

Båda asktyperna behandlas genom stabilisering 

med cement, varefter askorna slutdeponeras på 

en avstjälpningsplats för farligt avfall. På grund av 

risken för urlakning av skadeämnen har dessa askor 

än så länge inte kunnat återanvändas. Askornas 

återanvändningsmöjligheter undersöks dock såväl 

utomlands som i Finland. Mer information om under-

sökningsresultat av Westenergys askor finns på vår 

hemsida under rubriken ”Miljö”.

Miljötillståndets 

gränsvärde för 

föroreningar

Föroreningshalter

Tabell 1. Rökgasernas föroreningshalter år 2014

200

Partiklar TOC HCI SO2 NOX CO

150

100
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0
0,07 0,20 6,81 4,26

165,1

11,67



MILJÖ

Innan de renade rökgaserna leds ut genom 

skorstenen mäts dess halter av partiklar, to-

talmängden organiskt kol (TOC), saltsyra (HCl), 

fluorväten (HF), svaveldioxod (SO2), kväveoxider 

(NOx) samt kolmonoxid (CO). I anläggningens 

miljötillstånd finns strikta gränsvärden för dessa 

föroreningar. Också halterna av ammoniak (NH3) 

och kvicksilver (Hg) mäts kontinuerligt. Utöver 

detta utförs i enlighet med miljötillståndet en-

skilda mätningar av tungmetaller samt dioxiner 

och furaner. 

AVFALLSFÖRBRÄNNINGENS UTSLÄPP

De rökgaser som uppstår i och med förbränningen 

rengörs noggrant innan de leds ut genom skorste-

nen. Rökgasreningen på Westenergys anläggning 

sköts i två steg. Det första steget sker redan i eldsta-

den där kväveoxider (NOx) tas bort genom tillförsel av 

ammoniakvatten till rökgaserna. I det andra steget, 

efter pannan, kyls rökgaserna ner och släckt kalk och 

aktivt kol tillförs. Föroreningarna och tungmetallerna i 

rökgasen binds till dessa reningskemikalier. Slutligen 

filtreras reningskemikalierna, och de till dessa bundna 

föroreningarna, bort i ett textilfilter.  

TILLSTÅNDET PÅ AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGENS 
OMGIVANDE MILJÖ FÖLJS UPP ENLIGT ETT PROGRAM 
GODKÄNT AV MILJÖMYNDIGHETERNA

Anläggningens totala utsläpp, i jämförelse med 

miljötillståndets gränsvärden, ses i tabell 1. I tabellen 

syns att utsläppshalternas medeltal märkbart under-

skrider gränsvärdena.

AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGENS 
NÄRMILJÖ

Tillståndet på avfallsförbränningsanläggningens 

omgivande miljö följs upp enligt ett program godkänt 

av miljömyndigheterna. Anläggningsområdets yt- 

och grundvattenkvalité kontrolleras årligen genom 

provtagning under våren och hösten. Inga märkbara 

förändringar i kvalitén sedan tidigare års gransk-

ningsresultat har kunnat skönjas. I närheten av 

anläggningen ligger Natura-området Vedahugget. 

Spridningen och tillståndet av stuplaven, som före-

kommer på områdets trädstammar, följs upp av en 

utomstående granskare vartannat år. Laven klassas 

i Finland som ”nära hotad” (NT) och är känslig mot 

luftföroreningar och fungerar således som en god 

indikator på luftkvalitén. I undersökningarna som ut-

fördes år 2014 märktes inga skönjbara förändringar i 

beståndet. Westenergy deltar också i Vasaregionens 

gemensamma luftkvalitékontroll. Granskningsprojek-

tet leds av Vasa stads miljöavdelning.

Avfall och andra bränslen

Jämförelse mellan olika bränslens CO2-koefficienter

Trä 109,6

Tung brännolja 78,8

Frästorv 105,9

Jordgas 55,0

Stenkol 93,3

Samhällsavfall 40,0

Tabell 4. Saltsyra, mg/Nm3
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MILJÖ
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Tabell 9. Kvicksilver, μg/Nm3
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Tabell 10. Kadmium och tallium, μg/Nm3

 

Tabell 12. Dioxiner och furaner, ng/Nm3
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ÖPPENHET HAR EN CENTRAL 
ROLL I WESTENERGYS 
VERKSAMHET.
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Man informerar öppet om det som händer i företaget och på 
anläggningen och alla intresserade är varmt välkomna att besöka 
anläggningen.

Öppenhet har en central del i Westenergys verk-

samhet. Det informeras öppet om företagets och 

anläggningens händelser och evenemang och alla 

intresserade är välkomna att komma och bekanta sig 

med anläggningen. Genom denna öppna inställning 

strävar Westenergy till att förbättra avfall-till-ener-

gibranschens image samtidigt som ägarbolagen och 

samarbetspartnerna ges ett mervärde. 

Westenergys anläggning upplevs som ett intres-

sant besöksobjekt och besökarantalet var år 2014, 

trots septembers extrainlagda servicestopp, över 

4000. På grund av säkerhetsskäl ordnas inte anlägg-

ningsrundturer under servicestopp. Ett studiebesök 

på Westenergy inleds med en företags- och anlägg-

ningspresentation och fortsätter med en anlägg-

ningsrundtur. Anläggningsrundturens höjdpunkter är, 

enligt många, besöket i kontrollrummet, där man kan 

se avfallsbunkern, och stoppet framför eldstadens 

roster, där man kan kika in på det brinnande avfallet. 

Det är många olika typer av grupper som besöker 

anläggningen, såsom skolklasser, studerande, för-

eningar och representanter från olika företag. Under 

KOMMUNIKATION

år 2014 välkomnades anläggningens yngsta officiella 

besökare någonsin, en grupp daghemsbarn på 3-4 år. 

Samarbetet med verksamhetsområdets skolor har 

fungerat bra och många av områdets skolor har tagit 

med ett besök på Westenergys anläggning som en 

del i elevernas miljöfostran. Under tre dagar i början 

av året besökte alla niondeklassister i både Vasa Öv-

ningsskola och Borgaregatans skola anläggningen, 

sammanlagt 170 elever och lärare! Samarbetet med 

områdets högskolor har också varit betydande, ett 

samarbete som både företaget och de studerande 

kunnat dra nytta av. Många är de studerande som, 

efter företagsbesöket, bestämt sig att söka sommar-

jobb till Westenergy. År 2014 mottogs sammanlagt 

nästan hundra sommarjobbsansökningar. 

Westenergys anläggning har också väckt intresse 

utanför det egna verksamhetsområdet. De mest 

långväga inhemska besökarna kom från Kittilän ylä-

koulu, som besökte anläggningen i samband med en 

klassresa. Mängden utländska besökare har också 

sakta men säkert ökat. Förutom de nordiska länderna 

har anläggningen också fått besök från till exempel 

Ryssland, Indien samt Kanada och i december besök-

te Thailands ambassadör anläggningen tillsammans 

med sina medarbetare.

Stormossen ordnade öppet hus i maj och i vanlig 

ordning deltog Westenergy i evenemanget genom 

att ordna guidade anläggningsrundturer. I oktober 

ordnades Westenergys eget öppet hus som besök-

tes av över 300 personer. Responsen från öppet 

hus-evenemanget var nästan uteslutande positiv och 

uppmuntrade till att ordna liknande tillställningar ock-

så i framtiden. Under öppet hus förstärktes den egna 

personalstyrkan med studerande från Vasa Universi-

tets ämnesförening Tutti ry, som var till stor hjälp.

Samarbetet med studerande är viktigt för Westen-

ergy och företaget deltog i mässan Energiapäivä, som 

arrangerades vid Vasa Universitet, tillsammans med 

andra representantföretag för Vasa energikluster. 

Syftet med mässan är att skapa kontakter mellan de 

studerande och energibranschen redan under deras 

studietid. 

SAMARBETET MED VERKSAMHETSOMRÅDETS SKOLOR 
HAR FUNGERAT BRA OCH MÅNGA AV OMRÅDETS 
SKOLOR HAR TAGIT MED ETT BESÖK PÅ WESTENERGYS 
ANLÄGGNING SOM EN DEL I ELEVERNAS 
MILJÖFOSTRAN.



WESTENERGY STÖDER 
PERSONALENS HÄLSA OCH 
VÄLMÅENDE

18 Personalens fortbildning har en central roll.

2014 var det andra hela produktionsåret i Westen-

ergys historia och rutinerna börjar så småningom 

utformas i den unga organisationen. Under året 

skedde inga förändringar i personalstyrkan, vilket är 

helt i linje med Westenergys personalstrategi: den 

kunniga personalen, som har varit med ända från 

början och är väl insatt i anläggningens processer, är 

en viktig resurs för företaget. Man fäster också stor 

vikt vid kontinuerlig skolning av personalen. Antalet 

skolningsdagar under 2014 uppgick sammanlagt till 

nästan 100. Alla i personalen har bland annat i kraft 

varande Arbetssäkerhets- och Första hjälpen-kort. 

Dessutom ges alla möjligheten att ständigt utvecklas 

inom sitt eget kompetensområde. 

Antalet fast anställda på Westenergy är 30. Den 

största personalgruppen utgörs av driftspersonalen, 

sammanlagt 18 personer, som är organiserade i sex 

grupper med tre personer i varje. De jobbar i skift, för 

att anläggningen skall vara bemannad och i drift 24 

timmar per dygn, alla dagar under året. Underhållet 

sköts av två underhållschefer, mekanisk samt el- och 

automations, och fyra anställda. Helhetsansvaret för 

PERSONAL

produktionen bärs av produktionschefen, som har 

funnits i företaget sedan byggnadsskedet inleddes 

år 2009. På kontoret jobbar den administrativa per-

sonalen: VD, ledningens assistent, miljöingenjören 

och två informatörer. 

Under året piggades företagets vardag också upp 

av sammanlagt 11 sommarjobbare. En del av dessa 

studerande blir kvar efter sommaren för att göra 

sina slutarbeten på Westenergy. Också under 2014 

färdigställdes ett ingenjörsarbete, som behandlade 

lagerströmmar i frekvensomvandlarstyrda motorer. 

Detta är ett samarbete, som båda parterna drar 

nytta av. 

Personalomsättningen och sjukfrånvaron – som 

i Westenergys fall ligger på drygt tre procent – är 

mätare som används för att följa upp arbetsvälmå-

endet. Westenergy stöder personalens hälsa och 

välmående bland annat genom att erbjuda omfattan-

de arbetshälsovårdstjänster. Under 2014 ordnades 

ett 10 veckor långt viktkontrollprojekt, som ungefär 

en tredjedel av personalen deltog i.  På fritiden kan 

personalen använda det egna gymmet, som finns på 

arbetsplatsen. Också annan motions- och kulturverk-

samhet stöds genom TYKY-sedlar. 

Arbetssäkerheten lyftes fram som ett viktigt tema 

under slutet av året. Genom att identifiera riskerna 

kan man förhindra många arbetsolyckor och Weste-

nergys personal uppmuntrades att aktivt rapportera 

om farosituationer. Under kampanjen skedde en tydlig 

ökning i antalet så kallade nära ögat-anmälningar. Det 

intensifierade arbetet med att utveckla säkerhetskul-

turen på Westenergy fortsätter också under 2015.

ALLA I PERSONALEN HAR BLAND ANNAT I KRAFT 
VARANDE ARBETSSÄKERHETS- OCH FÖRSTA 
HJÄLPEN-KORT. DESSUTOM GES ALLA MÖJLIGHETEN 
ATT STÄNDIGT UTVECKLAS INOM SITT EGET 
KOMPETENSOMRÅDE.



Westenergy har en arbetsskyddskommitté med 

fyra ordinarie medlemmar, vilka representerar både 

driftspersonalen och tjänstemännen. Kommitténs 

syfte är att befrämja samarbetet och samverkan 

mellan arbetsgivaren och arbetstagarna samt ge 

arbetstagarna möjlighet att själva kunna påverka 

saker som rör arbetssäkerhet och –hälsa. Ett av ar-

betsskyddskommitténs projekt för år 2014 var den 

nära ögat-kampanj som arrangerades i slutet av 

året. Målet med kampanjen var att personalen skul-

le bli bättre på att anmäla nära ögat-situationer. 

I en nära ögat-situation blir arbetstagaren utsatt 

för en riskfaktor, men någon verklig olycka inträffar 

inte. Man har dock mycket att lära sig från en nära 

ögat-situation, därför bör de rapporteras och gås 

sedan noggrant igenom. På detta sätt kan arbets-

säkerheten kontinuerligt förbättras. Personalen 

tog nära ögat-kampanjen till sig och förbättrade sin 

rapportering av nära ögat-situationer, allt som allt 

kom det in 59 nära ögat-anmälningar under året. 

År 2014 inträffade 9 arbetsolyckor på Westenergy 

medan målet för året var 0 arbetsolyckor. 

Ett annat viktigt verktyg i säkerhetsarbetet är risk-

analysen. Med en riskanalys vill man uppmärksamma 

SÄKERHET

ETT SÄKERT ARBETSSÄTT ÄR 
UTGÅNGSPUNKTEN I 
WESTENERGYS VERKSAMHET
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Arbetsrelaterade risker identifieras för att säkerställa en trygg 
arbetsmiljö.

risker i arbetet innan en olycka hinner ske. Resultatet 

av en riskanalys är konkreta åtgärder som bör tas 

för att eliminera eller minimera riskernas förekomst 

samt allvarlighet. Westenergys tidigare riskanalys 

var utförd av de olika anläggningsleverantörerna 

och tyngdpunkten låg på olika, separata maskiner 

och utrustningar. I slutet på år 2014 började arbetet 

med att uppdatera den befintliga riskanalysen. I och 

med uppdateringen kommer riskanalysen att bli mer 

allmängiltig och omfattar i högre grad de verkliga 

arbetsmomenten och riskerna på anläggningen. 

Det är ett stort projekt som kommer att fortgå ännu 

under år 2015.

För att veta hur man bör handla ifall olyckan ändå 

är framme så arrangeras räddningsövningar regel-

bundet på anläggningen. Utöver detta hålls också 

regelbundet s.k. ”turvavartit” (säkerhetskvarter) för 

personalen. Dessa är informationstillfällen om aktuella 

och konkreta säkerhetutmaningar. År 2014 har man 

under säkerhetskvarterna tagit upp t.ex. testningen 

av nödduscharna och gett brukshandledning för 

tryckluftsutrustningen. 

Hela personalen har gällande första hjälpen- och 

arbetssäkerhetsskolning. Dessutom är personalen 

skolad i hur man använder den defibrillator som finns 

på anläggningen. Utomstående personal genomgår 

alltid Westenergys egna säkerhetsskolning innan de 

får arbeta på anläggningen och skolningen är i kraft i 

två år. Under år 2014 deltog 126 personer i säkerhets-

skolningen. Säkerhetsföreskrifter gås också igenom 

med alla besökare innan de får delta i de guidade 

anläggningsrundturerna och även besökare använder 

skyddsutrustning, bestående av hjälmar och västar i 

varselfärg.

MED EN RISKANALYS VILL MAN UPPMÄRKSAMMA RISKER 
I ARBETET INNAN EN OLYCKA HINNER SKE. RESULTATET 
AV EN RISKANALYS ÄR KONKRETA ÅTGÄRDER SOM BÖR 
TAS FÖR ATT ELIMINERA ELLER MINIMERA RISKERNAS 
FÖREKOMST SAMT ALLVARLIGHET.
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Westenergys huvuduppgift är att driva avfallsförbränningsanläggningen. 
Företaget fungerar enligt självkostnadsprincip och delar inte ut 
dividender.

Westenergy Oy Ab registrerades i handelsregist-

ret 1.1.2008. Företagets handelsregisternummer är 

2165379 – 9 och hemorten är Korsholm. Företaget 

ägs av Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi Oy, Mil-

lespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. Den 

gångna räkenskapsperioden var företagets sjunde. 

Westenergys huvuduppgift är att driva avfallsför-

bränningsanläggningen. Företaget fungerar enligt 

självkostnadsprincip och delar inte ut dividender. 

Företaget lät bygga en avfallsförbränningsanlägg-

ning på den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, och 

började sedan sälja avfallshanteringstjänster till sina 

aktieägare enligt självkostnadsprincip. Ångan som 

produceras i förbränningsanläggningen omvandlas, i 

samarbetspartnern Vasa Elektriska Ab’s utrustnings-

helhet, till elektricitet och fjärrvärme. Anläggningen 

färdigställdes och togs i bruk i augusti 2012. 

Westenergy Oy Ab’s omsättning för år 2014 var 

17 446 165 euro (år 2013 var omsättning 19 166 847 

euro). Under år 2014 har avfallsförbränningsanlägg-

ningen fungerat tämligen bra med en användnings-

grad på 89,8%. Det har förbränts 178 003 ton avfall 

under årets lopp (188 437 ton under år 2013). Använd-

ningsgraden sjönk på grund av det extrainlagda tre 

veckor långa servicestoppet, under vilket repara-

tionsarbete utfördes på pannans murningar.

Försäljningen av avfallsförbränningsservice står för 

merparten av omsättningen (67%). Ersättningen för 

den producerade ångans utgör cirka 28% av omsätt-

ningen och övrig försäljning utgör cirka 5%.

Företagets kassaflöde har varit bra under den 

gångna redovisningsperioden och företaget fullföljde 

sina finansieringsförpliktelser som planerat. För 

att minimera finansieringsrisken är det mesta av 

företagets finansiering bundet till en fast ränta.  Av 

företagets långsiktiga finansiering ska 25% av villko-

ren granskas 2015, 75% av lånen är av bullet-typ och 

förfaller 2017. 

Företagets ekonomiska ställning är aningen bättre 

än budgeterat, eftersom avfallsvolymerna samt 

andelen övrig försäljning översteg budgeten. Övrig 

försäljning består huvudsakligen av försäljningen 

av returmetall som separerats ur avfallet och askan. 

Det extrainlagda servicestoppet orsakade också 

tilläggskostnader för underhåll, men i övrigt har de 

rörliga kostnaderna hållits inom ramarna. De fasta 

kostnaderna har överensstämt bra med budgeten. 

Räkenskapsperiodens investeringar härrör sig i hu-

vudsak till byggandet av ett lagerområde. 

Undersöknings- och utvecklingsprojekt hör till 

avfallsförbränningsanläggningens verksamhet samt 

dess utveckling. Dessa projekt har huvudsakligen 

blivit utförda som lärdomsprov eller examensarbeten. 

Utöver detta har Westenergy Oy Ab också deltagit 

i undersökningar och kontroller kopplade till miljötill-

ståndet, som till exempel Vasaregionens luftkvali-

tetskontroll och analyseringen av askorna.

Vid början av räkenskapsperioden hade företaget 

31 anställda. I medeltal har mängden anställda under 

året varit 34. Vid räkenskapsperiodens slut hade 

företaget 31 anställda. De av företaget utbetalda 

lönerna och arvodena för 2014 uppgick till 2 026 760 

euro (2 043 691 euro år 2013).

Under den gångna räkenskapsperioden har företa-

gets styrelse bestått av Håkan Anttila (Ordförande), 

Paavo Eloniemi (Vice ordförande), Heikki Halla-aho, 

Paavo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, 

Harri Virtanen och Gunbritt Tallbäck (ordinarie med-

lemmar).  Styrelsen har sammanträtt sammanlagt sex 

gånger under den gånga räkenskapsperioden. Pos-

ten som verkställande direktör har besuttits av Olli 

Alhoniemi. CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy 

har varit företagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, 

CGR, som huvudrevisor.

Efter räkenskapsperiodens slut inträffade en mur-

ningsskada i Westenergy Oy Abs avfallsförbrännings-

anläggning, till följd av vilken anläggningen tvingades 

köra ner den 14 februari. I samband med att teglet 

lösgjordes åsamkades också skador på pannrören. 

Avfallsförbränningsanläggningen var på grund av 

detta nedkörd i sammanlagt sju veckor. Anläggning-

ens garanti var dock ännu i kraft. I samband med 

detta reparationsarbete utfördes också samtliga 

underhålls- och reparationsarbeten som hör till det 

normala, årliga servicestoppet. Efter räkenskapsperi-

odens slut har det inte inträffat andra anmärknings-

värda händelser.  

Företagets registrerade aktiekapital var i slutet på 

räkenskapsperioden 12 000 000 euro. 

Då företagets fungerar enligt självkostnadsprincip 

så är det inte ändamålsenligt att jämföra ekonomiska 

nyckeltal med vinsträvande företags verksamhet, 

ekonomiska situation eller resultatanalysering.  

I enlighet med bolagsordningens 3 § delar företa-

get inte ut dividender. Styrelsen framför att företa-

gets förlust på 3 128,05 euro flyttas till företagets 

kapitals vinst-/förlustkonto. 

Vasa 09.04.2015 

Westenergy Oy Ab, Styrelsen



RESULTATRÄKNING

Valuta EURO

OMSÄTTNING

 

 Material och tjänster

     Material, förnödenheter och varor

          Inköp under räkenkapsperioden

          Ökning (+) eller minskning (-) av lager

     Köpta tjänster

Personalkostnader

     Löner och arvoden

     Lönebikostnader

          Pensionskostnader     

          Övriga lönebikostnader

Avskrivningar och nedskrivningar

     Avskrivningar enligt plan

Övriga rörelsekostnader

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

Finansiella intäkter och kostnader

     Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter, från övriga

     Räntekostn. och övriga finans. kostnader, till övriga

VINST (FÖRL.) FÖRE EXTRAORD. POSTER

VINST (FÖRL.) FÖRE BOKSLUTSDIS. OCH SKATTER

Boksutdispositioner

     Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

RÄKENSK.PERIODENS VINST (FÖRLUST)

1.1.2014-31.12.2014

17 446 165,16

 

-3 335 496,99

362 636,48

-1 466 174,92

-4 439 035,43

-2 026 759,60

-356 535,12

-88 031,50

-2 471 326,22

 

-6 515 959,1

-6 515 959,1

-1  129 159,25

2 890 685,16

17 369,59

-2 819 494,66

-2 802 125,07

88 560,09

88 560,09

 

-91 688,14

-3 128,05

1.1.2013-31.12.2013

19 166 846,97

-3 461 110,13

881 138,80

-1 106 561,20

-3 686 532,53

-2 043 690,67

-354 084,00

-85 961,71

-2 483 736,38

 

-6 515 959,10

-6 515 959,10

-1  149 535,03

5 331 083,93

1 851,25

-2 946 001,45

-2 944 150,20

2 386 933,73

2 386 933,73

 

-2 388 982,20

-2 048,47

BALANS

Valuta EUR

AKTIVA

     Bestående aktiva

     Immateriella tillgångar

          Immateriella tillgångar

     Materiella tillgångar

          Mark- och vattenområden, egna

          Byggnader och konstruktioner, egna

          Maskiner och inventarier

          Övriga materiella tillgångar

     Rörliga aktiva

     Omsättningstillgångar

          Material och förnödenheter

     Fordringar

          Kortfristiga  

          Kundfordringar

          Övriga fordringar

          Resultatregleringar

     Kassa och bank

AKTIVA SAMMANLAGT

   PASSIVA

     Eget kapital

     Aktiekapital

     Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkensk.per.

     Räkenkapsperiodens vinst (förlust)

     Ackumulerade bokslutsdispositioner

          Avskrivningsdifferens

     Främmande kapital

     Långfristiga

          Skulder till kreditinstitut

     Kortfristiga

          Skulder till kreditinstitut

          Erhållna förskott

          Skulder till leverantörer

          Övriga skulder

          Resultatregleringar

PASSIVA SAMMANLAGT

31.12.2014

 

11 942 095,10

 

711 581,18

29 995 244,32

50 750 356,49

13 060,00

93 412 337,09

 

 

1  857 951,48

1  528 106,96

26,77

56 809,47

1  817 706,70

5 260 601,38

98 672 938,47

 

 

 

12 000 000

-323 190,08

-3 128,05

11 673 681,87

 

4 660 107,75

 

74 649 781,24

4 424 999,80

362 104,00

1 618 115,97

395 382,72

888 765,12

82 339 148,85

98 672 938,47

31.12.2013

 

13 648 108,71

 

711 581,18

31 117 234,53

54 394 330,86

13 060,00

99 884 315,28

 

 

1 495 315,00

3 294 766,58

15,26

174 037,20

2 484 785,07

7 448 919,11

107 333 234,39

 

 

12 000 000

-321 141,61 

-2 048,47

11 676 809,92

 

4 568 419,61

77 983 114,38

  

10 099 999,92

0,00

1 019 174,70 

305 359,24 

1 680 356,62 

91 088 004,86 

107 333 234,39



FINANSIERINGSANALYS

Valuta EURO

Rörelseverksamhetens kassaflöde

     Vinst (förlust) före extraordinära poster

     Korrektivposter:

          Avskrivningar enligt plan

          Finansiella intäkter och kostnader

     Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

     Förändring av rörelsekapital:

          Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. räntefria rörelsefordr

          Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar

          Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga räntefria skulder

     Rörelseverksamh. kassaflöde före finans. poster och skatter

     Bet. räntor o. bet. rörelseverksamhetens övr. finans. kostn

     Erhållna finansiella intäkter från rörelseverksamheten

     Kassaflöde före extraordinära poster

Rörelseverksamhetens kassaflöde (A)

Investeringarnas kassaflöde:

     Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

     TEM understöd

Investeringarnas kassaflöde (B)

Finansieringens kassaflöde:

     Amortering av långfristiga lån

Finansieringens kassaflöde (C)

Förändring av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(-)

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

31.12.2014

 

88 560,09

6 515 959,10

2 802 125,07

9 406 644,26

 

1 883 875,84

-362 636,48

259 477,25

11 187 360,87

 

-2 819 494,66

17 369,59

8 385 235,80

8 385 235,80

-43 980,91

 

-43 980,91

 

 

-9 008 333,26

-9 008 333,26

 

-667 078,37

2 484 785,07

1 817 706,70

31.12.2013

2 386 933,73

6 515 959,10

2 944 150,20

1 1 847 043,03

 

4 640 817,03

-881 138,80

-6 307 743,00

9 298 978,26

 

-2 946 001,45

1 851,25

6 354 828,06

6 354 828,06

-235 404,92

491 750,00

256 345,08

 

 

-5 599 999,92

-5 599 999,92

 

1 011 173,22

1 473 611,85

2 484 785,07

BILAGEUPPGIFTER

PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER 

Anskaffningsutgifterna för bolagets immateriella tillgångar är värderade till utgiftsresten. Anskaffningsutgif-

terna för bolagets materiella tillgångar är värderade till utgiftsresten. Bestående aktiva avskrivs enligt en på 

förhand uppgjord plan. Avskrivningsplanen är uppgjord enligt brukstiden på tillgången.

AKTIVERADE RÄNTEUTGIFTER

Oavskriven ränteutgift som finns bland immateriella tillgångar är enligt följande:

Redogörelse för de beräknade grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringar i dem:   

   

Tillgång                uppskattad livslängd            avskrivningsmetod 

Immateriella tillgångar               10              planavskrivning

Byggnader                40              planavskrivning

Maskiner och inventarier                5-20             planavskrivning

Aktiverade under räkenskapsperioden

Aktiverade räntor totalt

Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

Räkenskapsperiodens avskrivningar

Upplupna avskrivningar

Oavskrivet

Immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar med lång verkningstid

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Anskaffningsutgift 31.12.

     Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

     Räkenskapsperiodens avskrivningar

Upplupna avskrivningar

Bokföringsvärde

31.12.2014

0,00

4 187 014,14

837 402,82

418 701,41

1 256 104,23

2 930 909,91

 

2014

 

17 060 135,93

17 060 135,93

3 412 027,22

1 706 013,61

5 118 040,83

11 942 095,10

31.12.2013

0,00

4 187 014,14

418 701,41

418 701,41

837 402,82

3 349 611,32

2013

 

17 060 135,93

17 060 135,93

1 706 013,61

1 706 013,61

3 412 027,22

13 648 108,71



EGET KAPITAL

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Ökning

Anskaffningsutgift 31.12.

Byggnader

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Ökning

     Minskning

Anskaffningsutgift 31.12.

     Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

     Räkenskapsperiodens avskrivningar

Upplupna avskrivningar

Bokföringsvärde

Maskiner och inventarier

     Anskaffningsutgift 1.1.

     Ökning

     Minskning

Anskaffningsutgift 31.12.

     Upplupna avskrivningar och nedskrivningar 1.1.

     Räkenskapsperiodens avskrivningar

Upplupna avskrivningar

Bokföringsvärde

 

711 581,18

0,00

711 581,18

32 689 889,83

43 980,91

0,00

32 733 870 ,74

-1 572 655,30

-1 165 971,12

-2 738 626,42

29 995 244,32

58 283 656,93

0,00

0,00

58 283 656,93

-3 889 326,07

-3 643 974,37

-7 533 300,44

50 750 356,49

708 641,18

2 940,00

711 581,18

32 765 630,53

197 609,30

-273 350,00

32 689 889,83

-406 684,18

-1 165 971,12

-1 572 655,30

31 117 234,53

58 467 201,31

34 855,62

-218 400,00

58 283 656,93

-245 351,70

-3 643 974,37

-3 889 326,07

54 394 330,86

BILAGEUPPGIFTER

Eget kapital

Bundet

     Aktiekapital 1.1.

     Höjning av aktiekapital

     Aktiekapital 31.12.

Aktieemission

Fritt

     Balanserad vinst/förlust från tidigare räkensk.per.

     Dividendutdelning

     Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

     Fritt eget kapital totalt

Eget kapital totalt

31.12.2014

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

 

0,00

 

 

- 323 190,08

0,00

-3 128,05

-326 318,13

11 673 681,87

31.12.2013

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

 

0,00

 

 

- 321 141,61

0,00

-2 048,47

-323 190,08

11 676 809,92

Det finns inga utdelningsbara medel 31.12.2014.

Specifikation av främmande kapital

Långfristigt

     Skulder till kreditinstitut

Kortfristigt

     Skulder till kreditinstitut

     Skulder till leverantörer

     Resultatregleringar 

     Övriga skulder 

     Erhållna förskott 

Totalt

Personalkostnader

     Räkenskapsperioden löner 

     Arvoden till styrelsemedlemmar

     Pensionskostnader

     Övriga lönebikostnader

Personalkostnader totalt

2014

74 649 781,24

 

 

4 424 999,80

1 618 115,97

888 765,12

395 382,72

362 104,00

82 339 148,85

2013

77 983 114,38

10 099 999,92

1 019 174,70

1 680 356,62

305 359,24

0,00

91 088 004,86

2014

1 964 559,60

62 200,00

356 535,12

88 031,50

 2 471 326,22

2013

1 998 690,67

45 000,00

354 084,00

85 961,71

2 483 736,38

FRÄMMANDE KAPITAL

PERSONALEN OCH FÖRVALTNINGSORGANEN

Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt 34 anställda.

Finansiella intäkter och kostnader

     Ränteintäkter 

     Räntekostnader 

Finansiella intäkter och kostnader totalt

Fordringar

Kortfristiga

     Försäljningsfordringar 

     Övriga fordringar 

     Resultatregleringar  

Kortfristiga fordringar totalt

2014

17 369,59

2 819 494,66

-2 802 125,07

2014

 

1 528 106,96

26,77

56 809,47

1 584 943,20

2013

1 851,25

2 946 001,45

-2 944 150,20

2013

 

3 294 766,58

15,26

174 037,20

3 468 819,04



BILAGEUPPGIFTER

SÄKERHETER OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER

Skulder för vilka bolaget gett fastighetsinteckning

     Skulder till kreditinstitut

Skulder för vilka bolaget gett företagsinteckning

     Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckning

     Fastighetsinteckning

Bankkonto med limit

     använd

Övriga garantier

Bankgaranti

Övriga ansvarsförbindelser

Leasing

Mervärdesskatteåterbäringsskyldighet för fastighetsinvestering

LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL SOM 
FÖRFALLER SENARE ÄN OM FEM ÅR

   Skulder till kreditinstitut

2014    

 

79 074 781,04

79 074 781,04

 

110 000 000,00

110 000 000,00

 

200 000,00

0,00

 

 600 000,00

 

 

4 977,36

6 114 944,09

 

2014 

5 252 781,04

2013

88 083 114,30

88 083 114,30

110 000 000,00

110 000 000,00

200 000,00

0,00

600 000,00

7 767,36

6 879 313,00

2013

110 000 000,00

BOKFÖRINGSBÖCKER  
 

Dagbok, ADB

Huvudbok, ADB

Balansbok, bundet 

Löneberäkning, skilt

VERIFIKATIONSSLAG

Bankkonto, Sampo   verifikationsslag 10

Bankkonto, Handelsbanken   verifikationsslag 20 

Sparkonto, Handelsbanken   verifikationsslag 30 

Inköpsfakturor    verifikationsslag 71 

Inköpsfakturornas utbetalning  verifikationsslag 72 

Elektriska inköpsfakturor   verifikationsslag 73 

Kassa- och memorialverifikat  verifikationsslag 90 

Moms.-registreringar   verifikationsslag 91
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Vasa        /       2015

Bokslutspåteckning

Till Westenergy Oy:s bolagsstämma

Vi har reviderat Westenergy Oy :s bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1- 31.12.2014. Bokslutet omfattar 

balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger riktiga och tillräckliga uppgif-

ter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut. Styrelsen svarar för att tillsynen över 

bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och 

medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Revisorns skyldigheter

Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkese-

tiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar 

och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida 

styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelse som kan leda till skade-

ståndsskyldighet 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. 

Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktig-

het på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande 

inverkan för upprättandet av ett bokslut som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen 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 redovisningsprinciper som har använts och av 

rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen 

av bokslutet.

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande.

Utlåtande

Enligt vår mening ger bokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess 

verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut.

Vasa den 17.4.2015

Ernst & Young Ab

CGR-samfund

Kjell Berts, CGR

REVISIONSBERÄTTELSE
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