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BAKOM OSS LIGGER ETT UTMANANDE 
ÅR, SOM ÄNDÅ SKAPADE FÖRUTSÄTT-
NINGAR FÖR UTVECKLING

04 
År 2015 var Westenergys tredje, hela produktionsår. 

Året var väldigt innehållsrikt och utmärktes av vårens 

förlängda servicestopp, MKB-projektets start samt 

uppbyggandet och certifieringen av företagets nya 

ledningssystem.

Vårens arbete med att förnya eldstadens mur-

ningar och reparera skadorna på de bakomliggande 

pannrören tog beklagansvärt länge, anläggningen 

var nedkörd i åtta veckor. På grund av det förlängda 

servicestoppet var mängden förbränt avfall mindre 

än under tidigare år, 168 000 ton. Under år 2015 pro-

Trots vårens svårigheter så var man inte långt från 
produktionsmålen.

ducerades ungefär 77 GWh elektricitet och ungefär 

264 GWh fjärrvärme. Dessa värden visar ändå att 

trots vårens svårigheter så var man inte långt från 

produktionsmålen. Efter servicestoppet har anlägg-

ningen också fungerat i det närmaste problemfritt 

och oplanerade nedkörningar kunde undvikas resten 

av året.

Murningarna i eldstaden orsakade problem redan 

föregående år, så vi beslöt oss för att investera i en 

hållbar beklädnad av pannväggarna. Med detta änd-

ringsarbete hoppas vi kunna höja på anläggningens 
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DET HAR SATTS ETT HÖGT MÅL GÄLLANDE
OPTIMERINGEN AV ANLÄGGNINGENS VERKSAMHET. 

verkningsgrad och effektivitet, arbetet har planerats 

in till år 2016’s servicestopp. Det kommande servi-

cestoppet kommer att utnyttjas maximalt då också 

andra investeringsarbeten kommer att utföras, till 

exempel ändringar i lufttillförselsystemet till pannan. 

Också dessa arbeten kommer att bidra till att höja ef-

fektiviteten och verkningsgraden.  Framför oss ligger 

alltså ett mycket intressant år. 

Förra året drog också processen med miljökonse-

kvensbedömningen (MKB) igång. Med denna process 

önskar man kunna förnya Westenergys miljötillstånd, 

vilket innebär en förhöjning av förbränningskapacite-

ten samt en möjlig investering i en rökgasskrubber. 

Avfallets värmevärde har varit sämre än planerat, 

därför har det under hela driftstiden förbränts mer än 

de 150 000 ton i året, som står skrivet i miljötillstån-

det. Nu satsar man på att få förbränningskapacite-

ten fastställd till 200 000 ton, som nära motsvarar 

den mängd avfall som man kunnat förbränna på 

anläggningen, som bäst. Förutom höjningen av 

förbränningskapaciteten så har man i MKB:n också 

tagit i beaktande konsekvenserna av installationen 

av en ny rökgasskrubber. Med hjälp av skrubbern kan 

man höja på anläggningens energieffektivitet och 

rökgaserna kommer att kunna renas mer effektivt än 

tidigare. Målet är att investeringen i rökgasskrubbern 

kan göras under år 2017 – 2018. Med denna investe-

ring hoppas man också kunna uppfylla framtidens 

eventuellt striktare utsläppsgränser. Det har alltså 

satts ett högt mål gällande optimeringen av anlägg-

ningens verksamhet. 

Också vad gäller själva företagets verksamhet, så 

var år 2015 ett förändringens år. Under året byggdes 

ett ledningssystem upp som i sin helhet omfattar 

såväl kvalité- och miljöledningssystem som lednings-

system för arbetsmiljö. Ledningssystemet är ett ut-

märkt verktyg för att förbättra verksamhetens kvalité 

och handlingskraft och vi kan kontrollera miljöbelas-

tande faktorer, genom exempelvis förebyggande 

arbete. Vid årets slut beviljades Westenergy certifikat 

för ledningssystem enligt ISO 9001-, ISO 14001- och 

OHSAS 18001.

Samarbetet med ägarbolagen och Vasa Elek-

triska Ab har fungerat väl. Under servicestoppet 

mellanlagrades avfallet vid ett område som hyrdes 

av Stormossen. Lakeuden Etappi Oy tar emot an-

läggningens bottenslagg och tar om hand om dess 

efterbehandling.  Förra året användes den mineral-

fraktion, som urskiljs ur Westenergys anläggnings 

bottenslagg, till ett vägbyggnadsprojekt i Seinäjoki. 

Detta är ett steg i en positiv utvecklingsriktning som 

lyfter det brännbara avfallets återvinningsprocent till 

nästan 100 % för detta område. 

År 2015 förde med sig många utmaningar med er-

bjöd samtidigt en utmärkt möjlighet till utveckling av 

verksamheten. Målet för den närmaste framtiden är 

klart givet; förbättra pannans energieffektivitet och 

öka på driftstimmarna, så framför oss ligger mycket 

utmanande och intressanta tider! 

Ett stort tack för det gånga året till personalen, 

styrelsen och våra ägare och samarbetspartners! 
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WESTENERGY OY AB

Westenergy Oy Ab äger och driver en modern avfalls-

förbränningsanläggning i Kvevlax i Korsholm, nära 

Vasa. I anläggningen används källsorterat samhälls-

avfall som bränsle, vars energi utvinns och omvand-

las till elektricitet och fjärrvärme. 

Öppenhet, effektivitet och miljömedvetenhet styr 

företagets verksamhet. Westenergys avfallsförbrän-

ningsanläggning är öppen för besökare och årligen 

deltar tusentals intresserade personer i studiebesö-

ken. I anläggningen kan energin i avfallet tillvaratas 

på ett effektivt och säkert sätt och verkningsgraden 

hålls hög. Anläggningens miljöpåverkan identifieras 

och minimeras. 

Westenergy ägs av fem kommunala avfallshan-

teringsbolag från västra Finland, Oy Botniarosk Ab, 

Lakeuden Etappi Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen 

Oy och Vestia Oy. De kommuner som äger ägarbola-

gen utgör Westenergys verksamhetsområde, sam-

manlagt cirka 50 kommuner. Verksamhetsområdets 

cirka 400 000 invånare producerar årligen ungefär 

185 000 ton brännbart avfall, som transporteras till 

Westenergys anläggning för energiutvinning. 

WESTENERGY FUNGERAR SOM 
EN LÄNK MELLAN AVFALLSHAN-
TERING OCH ENERGIFÖRSÄLJNING

06
I anläggningen används källsorterat samhällsavfall som bränsle, vars 
energi utvinns och omvandlas till elektricitet och fjärrvärme. 

Westenergy är ett icke vinstbringande företag som 

inte delar ut dividender till sina ägare. Tack vara det-

ta kan företaget erbjuda en kvalitets- och prismäs-

sigt jämställd avfallshantering av brännbart avfall till 

hela verksamhetsområdet. 

Westenergy fungera som en länk mellan avfalls-

hantering och energiförsäljning, eftersom den ånga 

som produceras på anläggningen säljs till Vasa Elek-

triska Ab. Vasa Elektriska använder ånga i sin el- och 

fjärrvärmeproduktion i Westenergys anläggning.  I 

anläggningen produceras årligen fjärrvärme mot-

svarande 17 000 hushålls årsbehov och elektricitet 

motsvarande 7000 hushålls årsbehov. Fjärrvärmen 

som produceras på Westenergy täcker ungefär en 

tredjedel av Vasa Elektriskas totala årsbehov av fjärr-

värme. Men under sommarsäsongen kommer täcker 

produktionen hela fjärrvärmebehovet, vilket betyder 

att sommartid kommer alla fjärrvärme till Vasa med 

omnejd från energi utvunnen ur avfall. 
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MÅLSÄTTNINGAR

Något som påverkade år 2015’s verksamhet mycket 

var det oväntat långa servicestoppet. På grund av 

detta blev mängden förbränt avfall lägre än plane-

rat. Trots detta motsvarade mängden producerad 

el och fjärrvärme nästan till fullo den förväntade 

mängden och prismässigt sätt uppnåddes målen för 

el och fjärrvärme. Företagets omsättning översteg 

nästan målen och växte från år 2014. Kostnaden 

per avfallston, som användes som mätare, över-

träffade målet på 4%. Mängden producerad el och 

fjärrvärme, i förhållande till förbränd avfallsmängd, 

användes också som mätare och var helt i linje med 

målsättningen.  Elleveranserna uppnådde målen på 

årsbasis. Vad gäller fjärrvärmen uppnådde man inte 

målen, dels på grund av det långa servicestoppet, 

men också dels på grund av hur fjärrvärmeproduktio-

nen mäts; per timme istället för på årsbasis. 

Den öppna och effektiva växelverkan med ägar-

bolagen och samarbetspartners har fungerat bra. 

På basen av mängden reklamationer och mottagen 

respons så kan man konstatera att på detta område 

har Westenergy lyckats.  Enligt gjorda utredningar 

har företagets image också visat sig vara väldigt 

positiv. Antalet besökare har också fortsättningsvis 

varit högt, nästan 4000 besökare år 2015, och re-

sponsen de har gett har utan undantag varit positiv.

Westenergy har klarat sig bra också i miljöangeläg-

enheter. Under år 2015 gjordes inga avvikelser från 

miljötillståndet. Samarbetet med myndigheterna har 

också fungerat problemfritt. I de olika brand-, arbets-

säkerhets-, miljö- och andra övningar som gjorts har 

det framkommit endast mindre anmärkningar och alla 

korrigerande åtgärder har utförts inom tidtabell.

Det största bakslaget för år 2015 var att man 

inte lyckades säkra anläggningens operativa och 

underhållsmässiga drift. Det oväntat långa drifts-

stoppet drog ner på mängden förbränt avfall och 

ökade företagets utgifter. Detta delmål kunde alltså 

inte uppnås. Korrigerande åtgärder har planerats och 

Westenergy kommer att påbörja ett investerings-

program vars syfte är att återställa anläggningens 

operativa driftssäkerhet till målsättningens nivå. År 

2016 kommer man att investera i nya pannväggar 

och det gamla ytbeläggningsmaterialet på innerväg-

garna, som visat sig vara opålitligt, byts ut mot ett 

mer hållbart sådant. Samtidigt kommer man också 

att optimera pannans lufttillförselssystem, vilket kom-

mer att göra anläggningen mer kostnadseffektiv och 

förbättra både produktiviteten och rökgasreningen. 

Målet om en säker och effektiv drift av anläggning-

en, som en del av målsättningarna för personal och 

vidareutbildning, uppnåddes rätt väl. Anläggningens 

verkningsgrad under drift motsvarade målsättning-

en. Vad gäller säkerheten görs ett bra arbete. Nära 

ögat-situationer och risksituationer rapporterades fli-

tigt. Tyvärr skedde tre lindriga olyckor, så 0-olycksfall 

nivån kunde inte uppnås. Under året gjordes också 

en arbetstrivselundersökning och resultaten var 

positiva. Personalen trivs i sitt arbete och ingen har 

lämnat företaget. Sjukfrånvaron låg på 3,18%, vilket 

är mycket bra, men retsamt nära målet på 3% jämnt. 

Arbetstrivselundersökningen visade på att Westen-

ergy är en bra arbetsgivare där man trivs och gärna 

utvecklar verksamheten. Undersökningen lyfte också 

fram förbättringsförslag på basen av vilka ett förbätt-

ringsprogram gjorts för 2016. Vi ser med spänning 

fram emot utvecklingen under det kommande året.

VÅR VISION ÄR ATT VARA EUROPAS 
LEDANDE FÖRETAG INOM AVFALL-
TILL-ENERGIBRANSCHEN

08
Vår mission är att producera en ekonomiskt och tekniskt optimal 
mängd ångenergi för att möjliggöra konkurrenskraftig verksamhet 
hos både det egna företaget samt ägarna, samt att utveckla 
branschens image för att skapa mervärde åt våra ägarbolag och 
samarbetspartners.
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POLITIK

10
Westenergy Oy Ab erbjuder avfallshanteringstjänster 
enbart till sina ägarbolag. Vi förbinder oss till att 
kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhets 
effektivitet och kostnadseffektivitet. 

I all vår verksamhet följer vi gällande lagstiftning och 
myndighetsbestämmelser, samt de avtal vi har ingått.

Vi identifierar vår verksamhets miljöaspekter samt risker 
kopplade till arbetet och arbetsmiljön. Denna information 
används i vår verksamhet för att utveckla arbetet med 
att upprätthålla personalens hälsa och arbetsförmåga, 
samt i arbetet med att förebygga miljöbelastning.

Vi deltar aktivt i branschutvecklingen och arbetar aktivt 
för att tillämpa de bästa arbetssätten och den bästa 
tekniken i vår anläggning.

Vi förutsätter att alla våra samarbetspartners förbinder 
sig till Westenergy Oy Ab’s kvalitets-, miljö och 
arbetsmiljöpolitik.

Rapporteringen av kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljöärenden till våra intressentgrupper sker 
huvudsakligen via årsberättelsen. 

WESTENERGYS KVALITETS-, 
MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLITIK
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ENERGIN I AVFALLET OMVANDLAS 
TILL ELEKTRICITET OCH FJÄRR-
VÄRME

12Sommartid täcker Westenergys produktion hela

Vasa Elektriskas fjärrvärmebehov.

AVFALLSBRÄNSLETS KVALITÉ GRANSKAS

Bränslet som används i Westenergys anläggning är 

källsorterat samhällsavfall. ”Källsorterat” betyder att 

avfallet skall sorteras där det uppstår, till exempel i 

hemmen. Brännbart avfall består alltså av icke-åter-

vinningsbart avfall. Årligen förbränns cirka 185 000 

ton samhällsavfall, vilket samlas upp från verksam-

hetsområdet bestående av cirka 50 kommuner. 

Bränslets kvalité granskas genom stickprovskon-

troller av avfallsleveranserna. Stickproven väljs ut 

från olika delar av verksamhetsområdet, mängden 

prover står i förhållande till mängden avfalla levererat 

från det området, så att man ska få ett så heltäckan-

de resultat som möjligt. Från den valda leveransen 

tas ett prov för att fastställa avfallets värmevärde 

och sedan sorteras icke-brännbara avfallsfraktio-

ner skilt. De separata avfallsfraktionerna vägs och 

fotograferas. Resultaten från granskningarna hjälper 

avfallshanteringsbolagen att förbättra och inrikta sin 

sorteringsinformation. Resultaten rapporteras också 

till övervakande myndighet. 

PRODUKTION OCH UNDERHÅLL

Produktionsstatistik år 2015

Mottagen avfallsmängd

Förbränd avfallsmängd

Avfallets värmevärde

Avfallets behandlingskapacitet

Såld elektricitet

Driftstid

Såld fjärrvärme

22,6 t/h

7476 h

76,5 GWh

168 355 t

9,4 MJ/kg

159 426 t

264,3 GWh
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Granskningarna av avfallskvalitén har visat att det 

ännu finns en hel del rum för förbättring av källsor-

teringen. Speciellt metall, el- och elektronikskrot 

och olika typer av byggnadsavfall hamnar beklagligt 

ofta med det brännbara avfallet. Denna typ av avfall 

sänker bränslets värmevärde. Felsorterat avfall kan 

också fastna i anläggningens maskineri och att ta 

bort det innebär merkostnader. Avfallsgranskning-

arna har visat att andelen felsorterat avfall har ökat 

aningen, jämfört medföregående år. 

ENERGIN I AVFALLET OMVANDLAS TILL 
ELEKTRICITET OCH FJÄRRVÄRME

I Westenergys avfallsförbränningsanläggning utvinns 

energin ur avfallet och omvandlas till elektricitet och 

fjärrvärme. Årligen produceras fjärrvärme motsva-

rande 17 000 hushålls årsbehov och elektricitet 

motsvarande 7000 hushålls årsbehov. Sommartid, då 

fjärrvärmebehovet är mindre, kan Westenergy täcka 

hela Vasa Elektriskas behov. Så under sommaren är 

hela områdets fjärrvärme producerad av energin ur 

skräp.    

Produktionsmässigt var år 2015 en större utma-

ning än tidigare år, eftersom reparationsarbetet på 

ÅRLIGEN PRODUCERAS FJÄRRVÄRME OCH
ELEKTRICITET MOTSVARANDE 17 000 RESPEKTIVE
7000 HUSHÅLLS ÅRSBEHOV.

PLANERINGEN AV INVESTERINGSPROJEKTEN FÖR 
KOMMANDE SERVICESTOPP HAR OCKSÅ SPELAT  EN 
CENTRAL ROLL.

pannan i början på året drog ut till hela åtta veckor, 

istället för de två veckor som först planerats. Efter 

servicestoppet har dock anläggningen fungerat fint 

och man kunde undvika oplanerade nedkörningar 

under årets andra hälft. 

Under år 2015 förbrändes sammanlagt ungefär 168 

000 ton avfall. Nästan allt det avfalls om mellanlag-

rats under reparationsarbetena hade förbränts i 

slutet på året. Av denna avfallsmängd producerades 

cirka 77 GWh elektricitet och 264 GWh och fjärrvärme.

FÖREBYGGNADE UNDERHÅLL HAR GETT FÅ 
DRIFTSSTÖRNINGAR

Serviceavbrottet var också underhållsmässigt årets 

största projekt. Under det förlängda serviceavbrottet 

så utfördes, förutom reparationerna på pannans 

skador, också omfattande servicearbete, till exempel 

implementerandet av ett internetbaserat övervak-

nings- och mätsystem för turbinen. De kontinuerliga 

mätningarna ger en genomgripande bild av turbi-

nens drift och är en förutsättning för störningsfri 

användning. 

I övrigt har det förebyggande underhållet legat 

på en normal nivå och tack vare detta har också 

driftsstörningarna varit väldigt få. Normalt slitage 

börjar dock märkas på anläggningen i form av större 

underhållsbehov.

Förnyandet av eldstaden kommer att vara år 

2016’s största projekt, så planeringen inför det 

kommande servicestoppet satte snabbt igång efter 

vårens servicestopp. Planeringen av de investerings-

projekt, som kommer att utföras under det komman-

de servicestoppet, har också spelat en central roll i 

el- och automations- samt det mekaniska underhål-

let. 

Jämförelse mellan olika bränslens
CO2-utsläpp (tCO2/TJ)
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MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNINGSPRO-
CESSEN SATTE IGÅNG

16 
En ny miljökonsekvensbedömning (MKB) har gjorts för att kunna förnya 
miljötillståndet och på så sätt höja förbränningskapaciteten samt möj-
liggöra eventuella investeringar i en rökgasskrubber.

Syftet med MKB-processen är att förnya anläggning-

ens miljötillstånd, genom att förhöja förbrännings-

kapaciteten och möjliggöra eventuella investeringar 

i en rökgasskrubber. Avfallets värmevärde har varit 

lägre än planerat, så man önskar höja förbränning-

skapaciteten till 200 000 ton, istället för de tidigare 

150 000 ton. Förutom höjningen av förbränningska-

paciteten tar man i MKB:n i beaktande konsekvenser-

na av en rökgasskrubber. Med hjälp av skrubbern kan 

man förbättra energieffektiviteten och rökgaserna 

kan renas mer effektivt än tidigare. 

MILJÖ

MILJÖN ÄR EN DEL AV LEDNINGSSYSTEMET

Westenergys miljöledningssystem är en del av 

företagets övergripande ledningssystem. Lednings-

systemet är ett verktyg med hjälp av vilket man kan 

förbättra styrningen av miljöarbetet. Utarbetandet 

av miljöledningssystemet har varit ett av årets mest 

centrala arbeten. Miljöriskernas identifiering och be-

dömning har varit grunden till miljöledningssystemets 

uppbyggnad. På basen av miljöriskerna har också 

företagets miljömål fastslagits. Ett av dessa mål är 

rökgasskrubberns förundersökningar.

MINERALERNA SOM AVSKILJS UR 
BOTTENSLAGGEN KAN ÅTERANVÄNDAS

Restprodukter är det material som blir kvar efter 

förbränningsprocessen. De restprodukter som 

uppstår i Westenergys anläggning är bottenslagg, 

pannaska och rökgasreningsrester (APC-avfall). Den 

största fraktionen är bottenslaggen, cirka 15-20 % 

av avfallets vikt. Den består av aska och oförbränt 

material såsom glas, sten och metall. Bottenslag-

gen transporteras för efterbehandling till Lakeuden 

Etappi i Ilmajoki. I efterbehandlingen avskiljs metall-

lerna och den metallfraktion som blir kvar undersöks 

noggrant. Mineralfraktionen som avskilts ur Weste-

nergys avfallsförbränningsanläggnings bottenslagg 

har använts i byggandet av en lättrafikled längs med 

riksväg 19, samt som täckningsmaterial till Lakeuden 

Etappis slutdeponi. Mineralfraktionens användnings-

områden undersöks vidare. 

Det uppstår mycket mindre pannaska och rökgas-

rester än bottenslagg, tillsammans ungefär 3 % av 

avfallets vikt. Pannaska är den aska som fastnar på 

pannans värmeöverföringsytor.  Rökgasreningsres-

terna består av kalk och aktivt kol samt de förore-

ningar som bundit sig till dessa. Både pannaskan och 

APC-avfallet klassas som farligt avfall och det är Eko-

kem-Palvelu Oy som står för deras efterbehandling. 

Askorna stabiliseras med cement varefter de slut-

deponeras på en avstjälpningsplats för farligt avfall. 

Ännu kan man inte återanvända varken pannaskan 

eller APC-avfallet, men deras återanvändningsmöjlig-

heter undersöks hela tiden. 

Mer information om anläggningens restprodukter 

finns under rubriken ”Miljö” på vår hemsida.

RÖKGASERNA RENAS I MÅNGA STEG

Westenergys avfallsförbränningsanläggnings 

rökgaser renas effektiv och utsläppshalterna mäts 

kontinuerligt. 
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MILJÖ

utsläppshalter, i jämförelse med utsläppsgränserna 

i miljötillståndet, kan ses i bild 1. Från bilden kan ses 

att utsläppsmedeltalen klart understiger miljötillstån-

dets gränsvärden. Enskilda föroreningshalter, jämfört 

med miljötillståndets gränsvärden, ses i bilderna 2-12. 

Under årets lopp har det gjorts tre stycken stör-

ningsanmälningar till miljömyndigheternas elektronis-

ka system. Alla tre rörde lindriga överskridningar av 

utsläppsgränserna i miljötillståndet. 

TILLSTÅNDET PÅ MILJÖN KRING 
AVFALLSFÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGEN 
FÖLJS UPP

Westenergy ansvarar för att följa upp tillståndet på 

miljön kring anläggningen. Miljöns tillstånd följs upp 

enligt en plan godkänd av miljömyndigheterna. Två 

gånger i året tas det prover på anläggningsområdets 

yt- samt grundvatten och inga skönjbara förändring-

ar på vattnet har kunnat konstateras i jämförelse 

Reningen av rökgaserna startar redan i eldstaden. 

I det första steget av reningen sprayas ammoniak-

vatten in i rökgaserna. Ammoniaken reagerar med 

kväveoxider som ombildas till vattenånga och ofarligt 

kväve. I reningens andra steg tillförs släckt kalk och 

aktivt kol till rökgaserna. Försurande föroreningar 

binds till kalken och aktivkolet binder i sin tur tung-

metaller. Det kalk-aktivkol-föroreningsdamm som bild-

as filtreras bort i textilfiltret. Reningen av rökgaserna 

är väldigt effektiv, mer än 99 % av föroreningarna fås 

bort.

Efter reningen mäts kontinuerligt halterna av par-

tiklar, totalt organiskt kol (TOC), saltsyra (HCl), väteflu-

orider (HF), svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX) och 

kolmonoxid (CO). För dessa föroreningar finns stränga 

utsläppsgränser i miljötillståndet. Förutom dessa så 

mäts också halterna ammoniak (NH3) och kvicksilver 

(Hg) kontinuerligt. Halterna tungmetaller samt diox-

iner och furaner mäts vartannat år. Anläggningens 

med tidigare år. 

Sanitetsvattnet från avfallsförbränningsanlägg-

ningen (8231 m3 år 2015) pumpas ut i Korsholms 

kommuns avloppsvattennät. Regn- och dagvatten 

från gårdsplan och tak (23476 m3 år 2015) leds via 

en oljeavskiljare och provtagningsbrunn till ett dike, 

varifrån det rinner ut i Stormossenutfallet.

I närheten av anläggningen finns också Vedahug-

gets Natura-område. På området finns också stuplav, 

som är en nära hotad art (NT), vars utbredning och 

tillstånd undersöks av en utomstående granskare 

vartannat år. Lavarna är känsliga för luftförorening-

ar så de är bra indikatorer för luftens renhet. Inga 

skönjbara förändringar i stuplavsbeståndet har 

konstaterats. 

Westenergy deltar också i gemensamma luftkvali-

tetsobservationer som organiseras av Vasa Stad.
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MILJÖ

1 mg = 1 milligramma = gramman tuhannesosa

1 µg = 1 mikrogramma = gramman miljoonasosa

1 ng = 1 nanogramma = gramman miljardisosa

INFO
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ÖPPENHET HAR VARIT VÄGLEDANDE 
FÖR FÖRETAGET ÄNDA SEDAN DESS 
GRUNDANDE

22
Genom öppenhet och transparens önskar man ge ett mervärde åt ägar-
bolagen samt förbättra imagen för hela avfallsenergibranschen.

Öppenhet är en av de centrala verksamhetsprinci-

perna i företaget. Avfallsförbränningsanläggningen 

är öppen för besökare och det informeras aktivt om 

det som händer i företaget och på anläggningen. Ge-

nom öppenheten och transparensen önskar man ge 

ett mervärde åt ägarbolagen samt förbättra imagen 

för hela avfallsenergibranschen.  

Under år 2015 besöktes anläggningen av cirka 

3700 personer. Under serviceavbrott kan inga an-

läggningsrundturer ordnas, på grund av säkerhets-

skäl, men trots detta blev besökarmängden ändå rätt 

så stor, och besökarmängden under årets slut ökade 

till och med i jämförelse med tidigare år. Westenergys 

avfallsförbränningsanläggning upplevs som ett in-

tressant besöksobjekt och besökarna upphör inte att 

förvånas över hur prydlig och luktfri anläggningen är. 

Samarbetet med verksamhetsområdets skolor och 

läroanstalter har fungerat bra, och i många skolor 

har besöket vid Westenergy blivit ett fast inslag i 

undervisningen.  Eftersom en stor del av besökarna 

är skolelever gjordes det år 2015 en ny broschyr och 

animation, som riktar sig till skolelever och ger dem 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

en bättre bild av vad som händer på avfallsförbrän-

ningsanläggningen. Samtidigt gjordes informations-

materialets visuella profil mer enhetligt. 

Besökarna informeras om hur man på anläggning-

en kan omvandla energin i avfallet till elektricitet och 

fjärrvärme, samt hur man renar rökgaserna. Titten in 

i eldstaden under anläggningsrundturen är impone-

rande och då kan man också i bottenslaggen lyckas 

få syn på icke-brännbara föremål gjorda i till exempel 

metall. Besöket på anläggningen motiverar också till 

att sortera sitt eget avfall bättre. 

Westenergys anläggning väcker också intresse 

utanför det egna verksamhetsområdet och under 

år 2015 var de mest långväga, inhemska besökarna 

skolelever från Språkskolan i Torneå-Haparanda. An-

läggningen besöks också regelbundet av utländska 

besökare, och förra året kom det gäster från bland 

annat Ryssland, Tyskland och Kanada. 

Alla är välkomna att besöka Westenergys avfalls-

förbränningsanläggning och förra året ordnades 

anläggningens öppet hus för tredje gången. Trots 

det regniga vädret visade sig öppet hus vara ett po-

pulärt evenemang som under dagens lopp lockade 

kring 300 besökare. Den positiva feedbacken sporrar 

till att ordna öppet hus även under kommande år.  

SAMARBETET MED VERKSAMHETSOMRÅDETS SKO-
LOR OCH LÄROANSTALTER HAR FUNGERAT BRA, OCH I 
MÅNGA SKOLOR HAR BESÖKET VID WESTENERGY BLI-
VIT ETT FAST INSLAG I UNDERVISNINGEN.
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VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT 
UTVECKLA PERSONALENS KUNNANDE

24
Målet för företagets personalstrategi är att garantera att personalen 
trivs på sitt jobb och att skapa förutsättningar för att personalen kan 
utveckla sitt kunnande.

Westenergys verksamhet kräver mångsidigt kun-

nande. Företagets personal består av 31 personer 

av vilken största delen är driftspersonal. Driftsperso-

nalen, det vill säga operatörerna, styr och övervakar 

anläggningens drift och fungerar i nära samarbete 

med underhållspersonalen. Underhållspersonalen 

uppgörs av cheferna för mekaniskt samt el- och 

automationsunderhåll, och deras fyra anställda.  

Driftschefen har huvudansvaret för anläggningens 

verksamhet och drift. Företagets verkställande direk-

tör, ledningens assistent, miljöchef samt de två infor-

matörerna utgör företagets administrativa personal. 

Den nya avfallskavlitégranskaren inledde sitt arbete 

åt företaget i januari år 2016.

Förutom Westenergys ordinarie personalen så var 

också sammanlagt elva personer anställda som som-

marvikarier samt för projektbaserade uppgifter under 

år 2015. En del av denna personalstyrka hade varit 

anställda också under föregående år så för dem var 

arbetsplatsen och arbetsuppgifterna redan bekan-

ta. År 2015 färdigställdes också ett ingenjörsarbete 

rörande en introduktionsmanual för ny personal. 

PERSONAL

Målet för företagets personalstrategi är att garan-

tera att personalen trivs på sitt jobb och att skapa 

förutsättningar för att personalen kan utveckla sitt 

kunnande. Under år 2015 kartlades personalens ar-

betstrivsel genom en heltäckande enkät med arbets-

miljöfrågor. Undersökningen visade att Westenergy 

har en nära arbetsgemenskap och att personalen 

trivs på sitt arbete. Många berättade att de ansåg 

Westenergy vara den bästa arbetsgivaren de haft. 

Personalens fortbildning är viktigt såväl för den 

anställda själva som för företaget och varenda an-

ställda ges möjlighet att få utvecklas inom det egna 

kompetensområdet. Under år 2015 var också den 

totala mängden skolningsdagar över 100 stycken. En 

del av personalen påbörjade en utbildning som ger 

behörighet som maskinist och undermaskinmästare. 

Målet med utbildningen är att ge de anställda en 

djupare insikt i avfallsförbränningsanläggningens 

verksamhet och underhåll. Största delen av utbild-

ningen är självständiga studier och förutsätter därför 

också personligt engagemang. 

Westenergy stödjer personalens arbetshälsa och 

arbetstrivsel och år 2015 ordnades, i samarbete med 

personalhälsovården, en sluta röka-kampanj. Tack 

vare kampanjen minskade deltagarnas tobaksan-

vändning märkbart. 

Personalen kunde också testa sin kondition vid 

Kuortane idrottsinstitut. Utöver detta har personalen 

också möjlighet att använda anläggningens gym på 

fritiden. Övrig idrotts- och kulturverksamhet stöds 

med TYKY-sedlar. 

PERSONALENS TRIVSEL I ARBETET KARTLADES GENOM 
EN HELTÄCKANDE ARBETSMILJÖENKÄT. 
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Säkra arbetssätt och en säker arbetsmiljö är 

utgångspunkterna i arbetssättet på Westenergy. 

Uppdateringen av riskanalysen var ett av de centrala 

säkerhetsmålen för 2015. Hela Westenergys perso-

nal deltog i arbetet vilket gjorde att alla upptänkliga 

aspekter togs i beaktande vid igenkännandet av ris-

kerna. En riskanalys är ett utmärkt verktyg med vilket 

man kan utveckla konkreta metoder för att förbättra 

säkerheten, förebygga olyckor och minimera skade-

kostnader. I och med att verksamheten förändras 

så kan också riskerna förändras, varför riskanalysen 

uppdateras kontinuerligt. 

Westenergys säkerhetsmål år 0 olyckor. År 2015 

skedde tyvärr dock fyra olyckor. Fastän antalet 

olyckor sjönk från föregående år, fortsätter ändå det 

olycksförebyggande arbetet. Säkerhet lyftes fram 

som tema i de interna auditeringarna och det gjordes 

till exempel satsningar på sopbilschaufförernas sä-

kerhet, då det på området byggdes en arbetsstation 

för på- och avmontering av flaktäcken, vilket gör ar-

betsmomentet säkrare. Westenergy anslöt sig också 

till Noll olycksfall-forumet, där medlemsföretagen kan 

SÄKERHET

VI UTEVCKLAR KONTINUERLIGT
METODER FÖR ATT FÖRBÄTTRA PER-
SONALENS SÄKERHET OCH HÄLSA 
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Uppdateringen av riskanalysen var ett av de centrala säkerhetsmålen 
för 2015.

byta idéer och få tillgång till verktyg och information 

som hjälper dem att förbättra sina arbetssätt.

Westenergys arbetarskyddskommission lyfter fram 

aspekter rörande arbetsskyddet och arbetar för god 

arbetssäkerhet och –hälsa. Kommissionen under-

söker olycksfall och allvarliga när ögat-situationer, 

så att liknande incidenter kan undvikas i framtiden. 

Arbetarskyddskommissionen valde att fortsätta den 

kampanj som sattes igång redan år 2015, där målet 

var att befrämja säkerhetskulturen och motivera 

personalen att anmäla fler nära ögat-situationer. Man 

uppnådde målet för antalet anmälningar. 

Hela personalen har ikraftvarande skolningar i ar-

betssäkerhet och första hjälp. Utomstående arbetare 

deltar i Westenergys egna säkerhetsskolning innan 

de påbörjar arbetet på anläggningen och säkerhets-

föreskrifter gås också igenom med besökare innan 

anläggningsrundturer. 

SÄKERHET VAR TEMAT FÖR ÅRETS INTERNA
AUDITERINGAR. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄT-
TELSE 1.1. - 31.12.2015

Westenergy Oy Ab registrerades i handelsregistret 

1.1.2008. Företagets företags- och organisations-

nummer är 2165379 – 9 och hemorten är Korsholm. 

Företaget ägs av Oy Botniarosk Ab, Lakeuden Etappi 

Oy, Millespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia 

Oy. Den gångna räkenskapsperioden var företagets 

åttonde. Westenergys huvuduppgift är att driva en 

avfallsförbränningsanläggning. Företaget fungerar 

enligt självkostnadsprincip och delar inte ut dividen-

der.

Företaget lät bygga avfallsförbränningsanlägg-

ningen på den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, och 

säljer avfallshanteringstjänster till sina aktieägare en-

ligt självkostnadsprincipen. Ångan som produceras i 

förbränningsanläggningen omvandlas i samarbets-

partnern Vasa Elektriska Ab’s utrustningshelhet till 

elektricitet och fjärrvärme. Anläggningen färdigställ-

des och togs i bruk i augusti 2012.

Westenergy Oy Ab’s omsättning år 2015 var 

18 313 706 euro (omsättningen för år 2014 var 

17 446 165 euro). År 2015 fungerade avfallsförbrän-

ningsanläggningen med en användningsgrad på 85,1 

%. Under året förbrändes 168 355 ton avgall (år 2014 

178 003 ton). Användningsgraden sjönk på grund av 

skador, som uppstod i pannans murningar och rörs-

ytem och till följd av vilka vårens servicestopp tog 

7,5 veckor i anspråk. Företaget har ingått avtal med 

leverantören angående garantireparationer, samt 
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med försäkringsbolaget angående ersättning av 

avbrottsskada. Största delen (58 %) av omsättningen 

härrör sig från försäljing av avfallsförbränningstjäns-

ter. Ersättningen för den ånga som producras utgör 

ca 20%. Den övriga försäljningens andel är 22%. 

Företagets ekonomiska situation är god till följd av 

försäkringsbolagets engångsutbetalning av ersätt-

ning för avbrottsskada, samt den övriga försäljning-

en, som var större än väntat. Övrig försäljning utgörs 

i huvudsak av försäljning av returmetall, som sepa-

reras ur avfallet och askan. Ett extra servicestopp 

förorsakade oplanerade underhållsutgifter, men i 

övrigt var de rörliga utgifterna i enlighet med budge-

ten. Räkenskapsperiodens investeringar bestod av 

byggnadsarbeten i lager- och verkstadsutrymmena, 

en servicekran till gripklon samt en serviceplattform 

för sopbilar. 

Företagets kassaflöde har varit postivit under den 

gångna redovisningsperioden och företaget fullföljde 

sina finansiella förplikterser som planerat. För att mi-

nimera finansieringsrisken är företagets finansiering 

mestadels bunden till en fast ränta. Av företagets 

långsiktiga finansiering ska 15% av villkoren granskas 

år 2018 och 85% av lånen förfaller år 2017. 

Forsknings- och utvecklingprojekten under året 

inriktade sig på avfallsförbränningsanläggningens 

verksamhet och utvecklingen av denna. Westener-

gy utreder en möjlig investering i en rökgasskrub-

ber. Genom denna investering  skulle Westenergy 

uppfylla eventuella skärpta miljökrav i framtiden. 

Westenergy Oy Ab inledde också en miljökonse-

kvensbedöming i anslutning till granskningen av 

miljötillståndet med hänseende av anläggningens 

kapacitet och den planerade rökgasskrubber-inves-

teringen. Miljötillståndsansökan kommar att inlämnas 

i början av 2016. Forskningsprojekten har i huvudsak 

utförts inom ramen för lärdomsprov. Dessutom har 

Westenergy Oy Ab deltagit i forsknings- och upp-

följningsprojekt i enlighet med sitt miljötillstånd, t ex 

uppföljningen av luftkvaliteten i Vasaregionen samt 

analyser av anläggningens askor

Westenergys ledningssystem, som motsvarar 

kvalitets- (ISO 9001:2015), miljö- (ISO 14001:2015) samt 

arbetshälso- och arbetssäkerhetsstandardernas (OH-

SAS 18001:2008) krav har certifierats under år 2015.

Westenergy Oy Ab förbinder sig att följa den kvali-

tets-, miljö- samt arbetshälso- och arbetssäkerhets-

politik som har uppgjorts. Genom sina certifierade 

system strävar Westenergy till att kontinuerligt och 

övergripande utveckla både kvalitet och kostnads-

effektivitet. Men hjälp av arbetshälso- och arbetssä-

kerhetssystemet kan man genom att identifiera och 

kontrollera riskerna säkerställa personalens hälsa 

och funktionsförmåga samt höja nivån på företagets 

arbetssäkerhets- och arbetshälsovårdsverksamhet. 

Genom de åtgärder och program som finns fast-

ställda i miljösystemet strävar Westenergy till att 

kontrollera miljöriskerna. Westenergy Oy Ab rapporte-

rar till sina intressenter om utvecklingen av kvalitets-, 

miljö- samt arbetshälso- och –säkerhetsaspekterna i 

huvudsak genom sin årsberättelse. 

Vid början av räkenskapsperioden hade företaget 

32 anställda. I medeltal har mängden anställda under 

året varit 34. Vid räkenskapsperiodens slut hade 

företaget 30 anställda. De av företaget utbetalda 

lönerna och arvodena uppgick år 2015 till 2 041 678 

euro (2 026 760 euro 2014).

Under den gångna räkenskapsperioden har företa-

gets styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), 

Heikki Halla-aho (viceordförande), Håkan Anttila, Paa-

vo Hankonen, Jouko Huumarkangas, Ari Perälä, Harri 

Virtanen och Gunbritt Tallbäck (ordinarie medlemmar). 

Styrelsen har sammanträtt sammanlagt sju gånger 

under den gånga räkenskapsperioden. Posten som 

verkställande direktör har besuttits av Olli Alhoniemi. 

CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har funge-

rat som företagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, 

CGR, som huvudrevisor.

Efter räkenskapsperiodens slut har Westener-

gy Oy Ab mottagit en stämning till tingrätten i ett 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE STYRELSE

skadeståndsärende. Under våren 2016 hålls ett 

servicestopp, under vilket pannans rör byts ut och 

ytmaterialet förnyas. Dessutom görs en investering 

som förbättrar pannans luftstyrningssystem. Genom 

dessa investeringar strävar man till att förbättra 

anläggningens användningsgrad, funktionssäker-

het och miljöeffektivitet. Efter räkenskapsperiodens 

slut har det inte inträffat andra anmärkningsvärda 

händelser.  

Företagets registrerade aktiekapital var i slutet på 

räkenskapsperioden 12.000.000 euro. Företaget har 

12.000.000 aktier. Aktierna omfattas av bolagsord-

ningens inlösningsklausul, enligt vilken inlösningsrätt 

innehas i första hand av de övriga aktionärerna och i 

andra hand av bolaget själv, om aktierna byter ägare 

och den nya ägaren inte tillhör de nuvarande ägarna.    

Då företagets fungerar enligt självkostnadsprincip, 

är det inte ändamålsenligt att jämföra ekonomiska 

nyckeltal med vinsträvande företags verksamhet för 

skapa en bild av den ekonomiska situationen eller 

reslutatet. 

I enlighet med bolagsordningens 3 § delar företa-

get inte ut dividender. Styrelsen framför att företa-

gets förlust på 1 506,79 euro flyttas till företagets 

kapitals vinst-/förlustkonto.

Vasa 11.02.2016 

Westenergy Oy Ab, Styrelsen

Paavo Eloniemi
ordförande

Heikki Halla-aho
vice ordförande

Håkan Anttila

Styrelsemedlem sedan år 2014

Styrelsemedlem sedan år 2014

Styrelsemedlem sedan år 2008, styrelseordförande 
åren 2008 - 2013

Ari Perälä

Joukko Huumarkangas Harri Virtanen

Gunbritt TallbäckPaavo Hankonen

Styrelsemedlem sedan år 2014

Styrelsemedlem sedan år 2014 Styrelsemedlem sedan år 2014

Styrelsemedlem sedan år 2014Styrelsemedlem sedan år 2014
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RESULTATRÄKNING

Valuta EURO

 OMSÄTTNING

 Verksamhets övriga intäkter

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

     Räntekostn. och övriga finans. kostnader

VINST (FÖRL.) FÖRE EXTRAORD. POSTER

VINST (FÖRL.) FÖRE BOKSLUTSDIS. OCH SKATTER

Boksutdispositioner

     Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

RÄKENSK.PERIODENS VINST (FÖRLUST)

1.1.2015-31.12.2015

18 313 705,56

3 250 000,00

-3 699 435,20

4 007,69

-2 415 197,01

-6 110 624,52

-2 041 678,26

-359 169,37

-92 144,43

-2 492 992,06

-6 521 910,25

-6 521 910,25

-1 669 575,18

4 768 603,55

119,23

-2 594 431,37

-2 594 312,14

2 174 291,41

2 174 291,41

-2 175 798,20

-1 506,79

1.1.2014-31.12.2014

17 446 165,16

 0,00

-3 335 496,99

362 636,48

-1 466 174,92

-4 439 035,43

-2 026 759,60

-356535,12

-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

BALANSRÄKNING

Valuta EUR

AKTIVA

     Bestående aktiva

     Immateriella tillgångar

          Immateriella tillgångar

     Materiella tillgångar

          Mark- och vattenområden

         Byggnader och konstruktioner

          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

31.12.2015

 

10 236 081,52

711 581,18

28 906 664,81

47 138 091,22

13 060,00

87 005 478,73

1 861 959,17

1 913 223,78

26,89

73 518,80

6 436 885,86

10 285 614,50

97 291 093,23

12 000 000,00

-326 318,13

-1 506,79

11 672 175,08

6 835 905,95

70 319 781,06

4 680 000,00

104 987,00

2 518 173,35

289 195,52

870 875,27

78 783 012,20

97 291 093,23

31.12.2014

 

11 942 095,10

 

711 581,18

29 995 244,32

507 503 56,49

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

34 35



KASSAFLÖDESANALYS

Valuta EUR

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

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

31.12.2015

 

2 174 291,41

6 521 910,25

2 594 312,14

11 290 513,80

-401 826,27

-4 007,69

518 863,33

11 403 543,17

-2 594 431,37

119,23

8 809 231,03

8 809 231,03

-115 051,89

-115 051,89

-4 074 999,98

-4 074 999,98

4 619 179,16

1 817 706,70

6 436 885,86

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

BILAGEUPPGIFTER

PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER 

Anskaffningsutgifterna för bolagets immateriella tillgångar är värderade till utgiftsresten.

Anskaffningsutgifterna för bolagets materiella tillgångar är värderade till utgiftsresten.

Bestående aktiva avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskrivningsplanen är uppgjord enligt bruksti-

den 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            avskrivnings-metod 

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

31.12.2015

0,00

4 187 014,14

1 256 104 ,23

418 701,41

1 674 805,64

2 512 208,5

 

2015

 

17 060 135,93

17 060 135,93

5 118 040,83

1 706 013,58

6 824 054,41

10 236 081,52

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

36 37



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

32 733 870,74

83 276,59

32 817 147,33

- 2 738 626,42

- 1 171 856,10

-3 910 482,52

28 906 664 81

58 283 656,93

31 775,30

58 315 432,23

-7 533 300,44

-3 644 040,57

-11 177 341,01

47 138 091,22

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

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

31.12.2015

12 000 000,00

0,00

12 000 000,00

0,00

- 326 318,13 

0,00

-1 506,79

-327 824,92 

11 672 175,08

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

Det finns inga utdelningsbara medel 31.12.2015.

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

2015

70 319 781,06

4 680 000,00

2 518 173,35

870 875,27

289 195,52

104 987,00

78 783 012,20

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

2015

1 979 278,26

62 400,00            

359 169,37

92 144,43

2 492 992,06

2014

1 964 559,60

62 200,00

356 535,12

88 031,50

 2 471 326,22

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

2015

119,23

-2 594 431,37

-2 597 312,14

2015 

1 913 223,78

26,89

73 518,80

1 986 769,47

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

38 39



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

2015   

 

74 999 781,06

74 999 781,06

110 000 000,00

110 000 000,00

200 000,00

0,00

600 000,00

3 117,36

5 374 495,13

 

2015 

5 645 781,06

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

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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BOKSLUTETS UNDERSKRIFT

Westenergy Oy Ab

Över utförd revision har i dag avgivits revisionsberättelse.

Paavo Eloniemi
styrelsens ordförande

Olli Alhoniemi
verkställande direktör 

Håkan Anttila
styrelsemedlem

Kjell Berts, CGR

Ari Perälä
styrelsemedlem

Gunnbrit Tallbäck
styrelsemedlem

Heikki Halla-aho
styrelsemedlem

Paavo Hankonen
styrelsemedlem

Harri Virtanen
styrelsemedlem

Jouko Huumarkangas
styrelsemedlem

Korsholm 11 / 2 / 2016

Vasa 17 / 3 / 2016

Bokslutspåteckning

Till Westenergy Oy Ab:s bolagsstämma

Vi har reviderat Westenergy Oy Ab:s bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2015. 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 17.3.2016

Ernst & Young Oy

CGR-samfund

Kjell Berts, CGR

REVISIONSBERÄTTELSE

42 43



Ta kontakt

Westenergy Oy Ab
Energiatie 5 
66530 Koivulahti

www.westenergy.fi
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