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VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS 

ÖVERSIKT
Även i framtiden kommer Westenergy att  

arbeta hårt för att uppnå klimatmål och mål för 
cirkulär ekonomi. 



6

Med hjälp av effektiv  
energiproduktion mot en renare 

och mer hållbar värld 

År 2021 var enligt många indikatorer ett rekordår för Weste-

nergy. På energimarknaden präglades år 2021 av märkbart 

högre elpriser i hela Europa. Dessutom medförde corona-

pandemin fortfarande utmaningar för företag och skapade 

osäkerhet inom affärsverksamheten. Under år 2021 har vi 

dock skött vår betydande 

samhällsuppgift och för vår 

egen del varit med om att 

bygga upp en renare och 

mer hållbar värld. I en svår 

världssituation är det viktigt 

att energiproduktionen och 

avfallshanteringen funge-

rar felfritt. Vår personal har 

gjort ett värdefullt arbete i 

en utmanande pandemisi-

tuation och klarat sig utmärkt genom svåra tider. Tack vare 

deras arbetsinsats har anläggningens verksamhet kunnat ut-

vecklas till en helt ny nivå. Vi vill tacka var och en av dem för 

ett värdefullt arbete under det gångna året. 

Anläggningens drifttid var längre än tidigare, eftersom års-

servicen flyttades fram till år 2022. Vi gjorde nya rekord även 

inom energiproduktionen och avfallsåtervinningen. Anlägg-

ningens produktivitet förbättrades, samtidigt som vi kunde 

minska kostnaderna. Dessutom var användnings- och nytt-

jandegraden på en mycket hög nivå. Vi lyckades alltså upp-

nå våra mål gällande rekord för energimängder. Vi vill tacka 

ägarbolagen för deras stöd och smidiga samarbete. Tack vare 

dem har vi nått rekord inom verksamheten år 2021. 

Under år 2020 lärde vi oss mycket om att arbeta under ex-

ceptionella pandemiförhållanden. Tack vare detta kunde vi år 

2021 snabbt reagera på 

ändrade förhållanden, 

även om pandemin 

fortfarande skapade 

osäkerhet i vårt företags 

verksamhet. Under de 

värsta skedena av pan-

demin var vi tvungna att 

vidta extrema åtgärder 

för att på bästa möjliga 

sätt kunna stödja våra 

anställdas och deras anhörigas hälsa och säkerställa konti-

nuiteten i anläggningens verksamhet. Vi har bland annat varit 

tvungna att begränsa möten mellan arbetstagare som arbe-

tar i olika skift och inom olika funktioner. Som tur är har vi kun-

nat trygga personalens hälsa och karantän orsakade endast 

några sjukledigheter. Vi har stärkt vårt nätverk av reservper-

sonal med kompetenta vikarier för att vi vid sjukdoms- och 

karantänfall smidigt ska kunna hitta ersättande personal 

inom produktionen. Pandemin tvingade oss att skjuta fram 

tillställningar och utbildningar, men med hjälp av fungerande 

distansanslutningar och -redskap kunde vi hålla kontakt med 

varandra. 

I en svår världssituation  
är det viktigt att energi-

produktionen och 
avfallshanteringen 

fungerar felfritt
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VÅRT MÅL ÄR ATT VARA KOLNEUTRALT ÅR 2030.

Vi på Westenergy har en stark vilja att utarbeta en långsiktig 

strategi. För närvarande planerar vi redan utvecklingen fram 

till 2030-talet. Vårt strategiarbete hänger samman med EU:s 

Fit-for-55-direktivförslag, vars mål är att minska växthusgas-

utsläppen med minst 55 procent fram till år 2030 i förhållan-

de till nivån år 1990. Detta mål stöds även av EnergySampo 

CCU-projektet, som gör det möjligt att i framtiden utnyttja 

koldioxid som uppkommer i Westenergys anläggning vid 

tillverkningen av trafikbränsle. Inom ramen för projektet pla-

nerar vi att bygga en produktionsanläggning för metan vid 

Westenergys anläggning. 

Beslutsfattande och förordningarna i energi-, avfalls- och 

miljöfrågor spelar en mycket viktig roll. Aktörerna inom bran-

schen är beroende av reglering, eftersom detta i stor utsträck-

ning styr utvecklingen inom branschen. Avfallshanteringens 

Green Deal skapar möjligheter att påverka, riktar blicken mot 

framtiden och hjälper företag nå sina klimatmål och mål för 

cirkulär ekonomi. Ändringar av avfallslagen gör det enklare 

även för Westenergy att nå sina mål för cirkulär ekonomi. 

Bland annat kraven på separat insamling har ökat, vilket man 

hoppas allmänt ska öka återvinningen. Återvinning är inte en 

motsats till energiutnyttjande, utan dessa stödjer varandra. 

När återvinningen ökar, ökar också den cirkulära ekonomins 

rejekt, det vill säga det material som inte kan återvinnas. Ut-

nyttjandet av dessa material överensstämmer med den cir-

kulära ekonomins anda. 

Tidigare har energipriset varit stabilt och har ganska enkelt 

kunnat förutspås. När marknaden dock ändrades på radikalt 

som under år 2021 har energiprisets tillförlitlighet tagit ska-

da. Detta skapar å sin sida många olika slags utmaningar för 

energibranschen, eftersom osäkerheten gör att även inves-

teringarna medför mer utmaningar än tidigare. Under året 

levererade vi dock 56 procent av Vasa Energis fjärrvärme. Vi 

vill tacka Vasa Energi för ett smidigt samarbete. 

Krisen i Ukraina skapar i framtiden osäkerhet på energimark-

naden, vilket kan ses som fluktuationer i energipriset. P an-

dra sidan kan krisen skapa press på att göra övergången till 

användningen av förnybar energi snabbare. Krisen har inga 

direkta effekter på Westenergys verksamhet, men vi kom-

mer att utreda kommande mer långsiktiga effekter på vår 

verksamhet. Vi är beredda på förändringar. Även i framtiden 

kommer vi att arbeta hårt för att uppnå våra klimatmål och 

mål för cirkulär ekonomi. Vi vill med vår egen insats ta av-

fallsenergibranschen vidare mot lösningar som med tanke på 

miljön är mer hållbara. Utvecklingen av branschen kräver för-

ändringar och särskilt investeringar i framtiden. Vi fortsätter 

vårt ambitiösa arbete med att nå våra klimatmål och mål för 

cirkulär ekonomi år 2022.

OLLI ALHONIEMI 
Verkställande direktör

Under året vi dock 
56 procent av Vasa 
Energis fjärrvärme

Återvinning är inte en  
motsats till energi-

utnyttjande, utan dessa 
stödjer varandra





Westenergys anläggning hade ett utmärkt år 2021 då 
såväl mängden utnyttjat avfall som energiproduktionen 

och användningsgraden var rekordhöga.

WESTENERGYS  
ANLÄGGNING 
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PRODUKTION

I webbversionen av vår årsberättelse kan du 
läsa vår arbetstagare Tommi Erkkiläs erfarenhet 
av att arbeta inom Westenergys produktion. 

2021.WESTENERGY.FI
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Rekordmängd utnyttjat avfall 
Inom produktionen sprängde vi år 2021 fler rekord än någon-

sin tidigare. Mängden utnyttjat avfall var rekordhög, eftersom 

vi för första gången under anläggningens historia överskred 

gränsen 200 000 ton. Den mängden motsvarar till sin vikt 

cirka 135 000 mellanstora personbilar. Dessutom var den to-

tala mängden energi inom energiproduktionen och den pro-

ducerade fjärrvärmen rekordhöga. Under året levererade vi 

56 procent av Vasa Energis fjärrvärme. 

År 2021 var utmärkt vad gäller användningsgraden, eftersom 

vi lyckades göra det bästa resultatet i hela anläggningens 

historia. Det utmärkta resultatet kan förklaras med att servi-

cebehovet sköts fram, vilket innebar att anläggningens pro-

duktion kunde fortsätta oavbrutet i ett och ett halvt år. Dess-

utom förekom mycket sällan avvikelser i anläggningens drift. 

I sin helhet varade störningarna år 2021 något över fyra da-

gar, vilket räknat i timmar är enbart 101,5 timmar. I förhållande 

till hela årets drifttid uppgick andelen störningar till enbart 1,2 

procent. Detta kan anses vara ett utmärkt resultat, eftersom 

en ökning av användningsgraden till fulla 100 procent är krä-

vande i en produktionsanläggning med endast en linje. 

Ett betydande projekt år 2021 var byggandet av en ny in-

fartsväg och ett mellanlager. Den nya infartsvägen gör det 

möjligt att styra trafiken direkt till anläggningen via Fågel-

bergsvägen. I det nya mellanlagret kommer vi att förvara av-

fall som ska utnyttjas särskilt under anläggningens årsservice 

och eventuella driftstopp. Dessutom byggs en ny vågstation 

på området, där man i framtiden kan väga även långa for-

donskombinationer. Tack vare projektet kan vi mellanlagra 

avfall på ett prydligt, modernt och miljövänligt sätt. Projektets 

markbyggnadsarbeten inleddes på våren 2021. Det är frågan 

om ett omfattande projekt, för vilket vi fick en utmärkt samar-

betspartner när Sundström godkändes som projektets mark-

byggnadsentreprenör. Projektet kommer till största delen att 

färdigställas i början av år 2022. 

År 2021 var utmärkt vad gäller användningsgraden, eftersom 
vi lyckades göra det bästa resultatet i hela anläggningens 

historia 

Andvändningsgrad 

98,8 %
Utnyttjat avfall 

200 236 t
Driftstimmar 

8 659 h
Elektricitet 

91 GWh
Fjärrvärme 

439 GWh

Avloppsvatten 

18 767 m3

Regn- och smältvatten 

23 829 m3

Personal 

34

Pannaska 

1641 t

Rökgasreningsrester  
(APC)

4690 t
Aska

34 806 t
Metall

415 t

WESTENERGY I SIFFROR 2021
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UNDERHÅLL
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Underhållsverksamheten 
skapar förutsättningar för en 
hög användningsgrad 
Driftsäkerheten och användningsgraden var på en utmärkt 

nivå år 2021. Målet för förra året var att förbättra användnin-

gsgraden, utveckla kostnadseffektiviteten och konkurrensut-

sätta utomstående aktörer för ställningsarbeten. Ur under-

hållssynpunkt lyckades vi nå en effektivitet på 99,5 procent 

inom användningsgraden, vilket innebär att det under hela 

året endast förekom avvikelser motsvarande två dygn. Den 

största skillnaden jämfört med tidigare år var att årsservicen 

flyttades till år 2022. Trots detta utförde vi mycket nödvän-

digt arbete och reparationer enligt planerna. 

Inom underhållet ska man beakta anläggningens ålder, efter-

som detta medför nya behov och krav. Långsiktig planering 

och livscykeltänkande har fått en viktig roll vid planeringen 

av underhållet. Särskilt driftegenskaperna och utvecklingen 

av användningen är centrala med tanke på anläggningens 

funktion. Anläggningens ålder syns även i det faktum att man 

för varje år som går direkt byter ut utrustning eller delar i en 

reparationssituation. 

Ur underhållssynpunkt 
lyckades vi nå en  

effektivitet på 99,5 
procent inom  

användningsgraden
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IT

I webbversionen av årsberättelsen kan du läsa IT-chefen 
Niklas Seréns arbetsbeskrivning hos Westenergy.   

2021.WESTENERGY.FI



15

IT:s funktioner säkerställer 
anläggningens informations-
säkra verksamhet 
Dataskydd och cybersäkerhet är idag viktiga faktorer i alla 

tekniska funktioner, där informationen förmedlas elektroniskt. 

Vi anser att man i alla projekt först måste beakta informa-

tionssäkerheten. Därför beslutade vi år 2021 lyfta fram IT till 

en egen delprocess i vår verksamhet. Under år 2021 inledde 

IT-chefen Niklas Serén sitt arbete som processövervakare. 

Han ansvarar för administrationen av komplexa helheter och 

sörjer för säkerheten hos anläggningens verksamhet ur ett 

IT-perspektiv. Internet sover aldrig och därför måste vi hela 

tiden vara beredda på överraskande situationer. Processen 

kräver fortlöpande vakenhet och snabba reaktioner för att vi 

ska kunna observera och korrigera systemens alla sårbarhe-

ter. 

Distansarbetet har i allt större omfattning lyft fram bety-

delsen av dataskydd och cybersäkerhet. Vi vill fästa särskild 

uppmärksamhet vid underhållet av distansverktyg och -an-

slutningar för att våra anställda ska kunna sköta sina uppgifter 

på ett smidigt sätt. Arbetsredskapen, dataskyddet, servrarna, 

dataöverföringen, enhetsanskaffningen och hanteringen av 

behörigheter spelar en nyckelroll i vår verksamhet. Leverans-

tiderna för några enhetsanskaffningar förlängdes till följd av 

coronapandemin, men tack vare vår långsiktiga planering 

uppstod inga problemsituationer. 

Vi vill säkerställa att var och en av våra anställda i sitt eget 

arbete kan handla på ett informationssäkert sätt. Vi beslutade 

ordna säkerhetskvarter i anslutning till aktuella uppdatering-

ar och säkerställa att vår personal har aktuell information om 

dataskyddet. År 2021 genomförde vi också en kartläggning 

av cybersäkerheten i samarbete med utomstående aktörer. 

Under kartläggningen intervjuade vi representanter för oli-

ka avdelningar och cybersäkerhetens nuläge och vi utredde 

eventuella säkerhetsrisker. Utgående från utredningen utar-

betade vi en plan med vilken den höga nivån på cybersäker-

heten kan säkerställas även i framtiden. 

Internet sover aldrig och  
därför måste vi hela tiden 

vara beredda på  
överraskande situationer 

Vi anser att man i alla  
projekt först måste beakta 
informationssäkerheten 
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GRANSKNING AV 
AVFALLSKVALITET



17

Granskningarna ger en  
bättre helhetsbild av  
råmaterialets konsistens 

I vår anläggning utvinns energin i källsorterat samhällsavfall 

som består av olika material. Med hjälp av slumpmässiga 

granskningar följer vi upp råmaterialets konsistens och även 

vårt miljötillstånd kräver att vi granskar avfallskvaliteten. För 

att produktionsprocessen ska löpa så smidigt som möjligt 

utjämnas avfallskvaliteten genom att krossa stort avfall och 

omsorgsfullt blanda avfallet. Uppföljningen av avfallskvalite-

ten är också viktigt med tanke på att allt avfall fortfarande inte 

lämpar sig för energiåtervinning. Till exempel byggavfall kan 

inte utnyttjas inom energiproduktionen. 

Utöver att granska lassen har vi fördjupat vårt samarbete 

med våra ägarbolag. Vi besöker bland annat olika ställen i le-

veranskedjorna för att skapa oss en helhetsbild av avfallskva-

liteten. Tack vare besöken lärde vi oss också känna processer-

na för avfallshanteringsanläggningarnas verksamhet och kan 

därmed fokusera vår egen granskningsverksamhet på större 

avfallsströmmar än tidigare. Vi utvecklade granskningen av 

avfallskvalitet under år 2021. Särskilt det faktum att verksam-

heten ska flyttas till ett nytt lagerfält år 2022 krävde mycket 

planering. 

År 2021 granskade vi 
sammanlagt 82 lass
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MetallprodukterAvfall till återvinning

Återvinningsprodukter,
biogas, kompostjord

Betongprodukter

Mineraler

Sortering & processering

Jordbyggnad

Metall

415 t

Avfall till
energiutnyttjande

200 236 t

Elektricitet

91
GWh

Aska

34 806 t

Fjärrvärme

439
GWh
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ANSVARSTAGANDE
Vi jobbar tillsammans mot en renare och mer  

hållbar värld.
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PROJ EKT INOM 
CIRKULÄR EKONOMI

I webbversionen av vår årsberättelse kan du läsa 
mer om utkastet till Green Deal-avtal. 

2021.WESTENERGY.FI
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Westenergys mål är kolneutral energiproduktion fram till år 
2030. Dessutom vill vi stärka vår ställning som föregångare 
inom utnyttjande av material och vi vill främja biogasdriven 

logistik. Alla tre visioner stödjer varandra starkt. 

CO2

KOLNEUTRAL ENERGIPRODUKTION FRAM TILL ÅR 2030 

Åtgärderna med sikte på en kolneutral energiproduktion kommer att fortsätta under 

hela 2020-talet. Vi strävar efter att utreda tekniker som bäst lämpar sig för kolbind-

ning inom anläggningens verksamhet, till exempel med hjälp av olika simulationer. 

Dessutom kartlägger vi lösningar i anslutning till lagring och utnyttjande av koldioxid 

och strävar efter att skapa kontakter med föregångare som har specialiserat sig på 

kolbindning. Vi har också inlett en utredning om koldioxidavtryck för att vi ska kunna 

uppnå våra mål vad gäller kolneutral energiproduktion. Syftet med utredningen är att 

kartlägga alla funktioner i anläggningens processer som påverkar koldioxidavtrycket. 

Vi fortsätter utredningen under år 2022. 

FÖREGÅNGARE INOM UTNYTTJANDE AV MATERIAL  

Vårt bolags mål är att även i fortsättningen utveckla verksamheten inom cirkulär 

ekonomi. Effektivt utnyttjande av material innebär att vi försöker hitta lösningar för 

att återanvända de slutprodukter som uppkommer i anläggningens processer. För 

närvarande kan vi till fullo utnyttja bottenslagg. Härnäst vill vi utreda på vilket sätt 

reningsavfall från rökgas och pannaska kan utnyttjas i framtiden. Vårt mål är att ma-

terial som uppkommer till följd av anläggningens verksamhet ska kunna återvinnas. 

Även det faktum att vi kontinuerligt kan producera mer energi från ungefär sam-

ma mängd avfall är ett konkret exempel på utvecklingen av materialeffektiviteten.   

BIOGASDRIVEN LOGISTIK  

Vårt mål är att främja produktionen av biogas, utveckla distributionsnätet och öka an-

vändningen inom vårt verksamhetsområde. I framtiden vill vi säkerställa att även den 

logistik som hör samma med vår verksamhet utnyttjar biogas i stället för fossila bräns-

len. Dessutom kan biogas utnyttjas som hjälpbränsle i Westenergys anläggning. Vi 

har aktivt deltagit i ett forskningsprojekt tillsammans med Vasa universitet, vars syfte 

är att kartlägga möjligheterna att använda biogas i Österbotten. Forskningsprojektet 

har gett oss mycket information om hur vi i fortsättningen kan utnyttja allt mer biogas 

i vår anläggning. 



Arbetsolyckor

0

Personalens 
sjukfrånvaro 

2,63 %

Säkerhets-
observationer

66
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ARBETSSÄKERHET 
OCH ARBETSHÄLSA
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Vårt mål är att skapa en så säker och trivsam arbetsmiljö som 

möjligt för hela personalen. År 2021 inträffade inte ett enda 

olycksfall i arbetet, vilket innebär att vi nådde vårt mål vad 

gäller arbetssäkerhet. Till följd av coronarestriktionerna var vi 

tvungna att senarelägga en 

del av säkerhetsutbildnin-

garna, men vi strävade efter 

att om möjligt ordna utbild-

ningarna. Vi har alltid beto-

nat personalens delaktighet 

i utvecklingen av säkerhe-

ten. Under årens lopp har vi 

särskilt med hjälp av säker-

hetsobservationer framgån-

gsrikt kunnat utveckla vår verksamhet. År 2021 ville vi dock 

vidareutveckla bolagets observationskultur och till följd av 

detta övergick vi inom säkerhetsobservationerna från kvan-

titativ viktning till kvalitativ viktning. Till följd av detta gjordes 

färre säkerhetsobservationer än året innan, men de var mer 

övergripande än tidigare. 

Inom säkerhetsobservationer införde vi en spjutspetsstrategi. 

Vi kommer i fortsättningen att årligen fokusera på säkerhet-

sobservationer inom ett verksamhetsområde och vi strävar 

efter att hitta en lösning på dessa. År 2021 utsåg vi avfalls-

leveranser och förarnas 

introduktion till verksam-

hetsområde för observa-

tioner. I mottagningshallen 

genomförde vi en effekti-

verad granskningsperiod i 

en vecka tillsammans med 

en expert inom säkerhets-

branschen. Resultaten från 

granskningen gav oss vär-

defull information som vi i fortsättningen kan utnyttja vid 

utvecklingen av säkerheten i mottagningen. Dessutom förde 

trafikeringsrutterna på anläggningens område och det nya 

lagerområdet med sig nya uppgifter i anslutning till säkerhet 

och riskhantering. 

Hela personalen är  
med och främjar  
arbetssäkerheten 

Under år 2021 gjordes  
sammanlagt 66 säkerhets- 
observationer för att främja 

arbetssäkerheten 



PERSONAL

I webbversionen av årsberättelsen kan du läsa om hur vår 
projektmedarbetare Camille Dubost har upplevt arbetet vid 
Westenergy utan kunskaper i finska.  

2021.WESTENERGY.FI
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Antalet anställda
i genomsnitt: Anställningsformer Könsfördelning Medelålder

fastanställdaperson män kvinnor årvisstidsanställda
36 31 13 37 377

Vi vill stödja våra anställdas yrkesmässiga utveckling på bäs-

ta möjliga sätt. Vi upprättar individuella utbildningsplaner till-

sammans med varje arbetstagare. Med hjälp av planen kan 

vi utreda inom vilka delområden arbetstagarna vill utveckla 

sin kompetens. Dessutom stödjer de årliga målsamtalen för 

sin del kartläggningen av utbildningsbehovet. På grund av de 

strikta coronaåtgärderna var den största utmaningen under 

året att ordna utbildningar. De anställdas hälsa är ytterst vik-

tig och därför strävar vi efter att ta hand om kompetensutve-

cklingen inom de gränser som situationen tillåter. Under år 

2021 ordnade vi utbildningar och webbseminarier på distans. 

På grund av coronarestriktionerna har det tidvis varit en ut-

maning att utveckla arbetsatmosfären. Det har inte varit möj-

ligt att träffa sina arbetskamrater och utbyta nyheter på sam-

ma sätt som före pandemin. Som tur kunde vi ändå ordna 

en gemensam idrottsdag i maj när smittfallen minskade. Vi 

bekantade oss med discgolf och följde coronarestriktionerna 

och rekommendationerna. Dessutom utvecklade vi anlägg-

ningens konditionssal genom att skaffa nya redskap i syfte 

att motivera personalen till att ta hand om sin hälsa. 

Vi skapar bra förutsättningar 
för personalens utveckling  
och lärande 

Under år 2021 ordnade  
vi utbildningar och  

webbseminarier på distans 

Personalen hade samman-
lagt 80 utbildningsdagar  

under år 2021
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Ur miljöns synvinkel var år 2021 mycket framgångsrikt. Det 

var särskilt positivt att antalet miljöincidenter under hela året 

var endast ett fall. Orsaken till det goda resultatet är rökgass-

krubbern som är den senaste nyheten inom reningsanord-

ningen för rökgaser. Den har visat sig fortfarande vara till stor 

nytta i anläggningens verksamhet. Coronapandemin inver-

kade inte märkbart på miljöenhetens verksamhet. Arbetet 

löpte smidigt även om arbetsmetoderna har förändrats. Ke-

mikalieleveranserna löpte problemfritt under år 2021 och det 

förekom inga utmaningar i tillgången till kemikalier.

Våren 2021 beviljades vi miljötillstånd för vårt nya mellanla-

gersprojekt. Lagerområden har redan i byggnadsskedet lett 

till nya arbetsuppgifter och kommer att göra detta även i fort-

sättningen. Projektet övervakades enligt planerna och med 

hänsyn till miljöfaktorerna. Det avfallsbaserade byggmaterial 

som användes i projektet, det vill säga återvunnet beton-

gkross från Stormossen, krävde inledande arbeten. Planerna 

i anslutning till projektet och användningen av återvunnet 

material godkändes av NTM-centralen. Även granskningen 

av avfallskvalitet överförs till mellanlagret. Vi har planerat och 

utvecklat denna ändring i takt med att projektet framskrider. 

Till följd av de krav som det nya området ställer har vi också 

uppdaterat vårt avloppsvattenavtal med Stormossen. Utgå-

ende från avtalet utarbetades också ett provtagningssystem 

för att kontrollera områdets vattenkvalitet. Projektet har löpt i 

smidigt samarbete med olika aktörer. 

NEDAN FINNS RESULTATEN FRÅN DE KONTINUERLIGA MÄTNINGARNA ÅR 2021.

Ansvaret för miljön spelar en 
central roll i vår verksamhet 

Antalet miljöincidenter under hela året var 
endast ett fall.



30

0,13

Partiklar mg/Nm3

0,18
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1 mg = 1 milligram = en tusendel av ett gram eller 0,001 gram
1 µg = 1 mikrogram = en miljondel av ett gram eller 0,000001 gram
1 ng = 1 nanogram = en miljarddel av ett gram eller 0,000000001 gram

2021

Miljötillståndets gränsvärde
Fler nyckeltal om anläggningens miljö-
påverkan finns i webbversionen av vår 
årsberättelse.   
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Westenergy Ab registrerades i handelsregistret 1.1.2008. 

Bolagets företags- och organisationsnummer är 2165379 – 

9 och hemorten är Korsholm. Bolaget ägs av Oy Botniarosk 

Ab, Lakeuden Etappi Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Mil-

lespakka Oy, Ab Stormossen Oy och Vestia Oy. Den gångna 

räkenskapsperioden var bolagets trettonde. Westenergys 

huvuduppgift är att driva en avfallsförbränningsanläggning. 

Bolaget fungerar enligt självkostnadsprincipen och delar inte 

ut dividender. 

På den egna tomten i Kvevlax, Korsholm, lät bolaget bygga 

en anläggning som är specialiserad på energiutnyttjande 

och förädlande av det samhällsavfall som inte lämpar sig för 

materialåtervinning, och säljer avfallshanteringstjänster till 

sina aktieägare enligt självkostnadsprincipen. Energin som 

produceras i anläggningen omvandlas till elektricitet och fjär-

rvärme i samarbetspartens, Vasa Elektriska Ab:s, anläggnin-

gar. Westenergys anläggning färdigställdes och togs i bruk i 

augusti 2012. 

Under år 2021 strävade man på Westenergy Ab:s anlägg-

ning fortsättningsvis efter att nå en bra användningsgrad och 

en hög verkningsgrad. Bolaget hade som mål att öka den 

oavbrutna driftperioden till 16 månader. Det långsiktiga arbe-

tet med utvecklingen av anläggningens användbarhet ser ut 

att ge resultat. Anläggningens årsservice har kunnat flyttas 

fram till våren år 2022, vilket innebär att inget driftstopp i an-

läggningen behövdes för årsservice år 2021. Förlängningen 

av årsserviceintervallet är ett betydande steg i utvecklingen. 

Tack vare att år 2021 förlöpte utan några betydande störnin-

gar gjorde vi nya rekord på årsnivå inom avfallsutnyttjande 

och energiproduktion. Allt detta hade naturligtvis en stor eko-

nomisk betydelse för bolaget.

Bolagets omsättning ökade märkbart jämfört med föregå-

ende år. Detta berodde huvudsakligen på att vi kunde driva 

anläggningen under hela året, vilket innebär att försäljnings-

volymerna ökade och kostnaderna blev låga. Elpriset ökade 

också märkbart bolagets omsättning. Elpriset under år 2021 

var högre än förväntat och högre än under tidigare år. Elleve-

ranserna nådde inte upp till förväntningarna, huvudsakligen 

på bekostnad av fjärrvärmeleveranserna och hade således 

ingen stor ekonomisk betydelses för Westenergy. Under året 

utnyttjade vi även lagring av spillvärme. 

Coronapandemin påverkade också Westenergys verksam-

het. Restriktioner av olika slag blev en del av vardagen un-

der årets lopp, men Westenergy har tills vidare klarat sig bra 

genom pandemin. Ekonomiskt har pandemin medfört anin-

gen lägre kostnader, eftersom man inte har kunnat ordna 

olika slags utbildningar, evenemang, resor, mm. Mängden 

bottenslagg som uppstod och hanterades var på samma nivå 

som under föregående år. Utvecklingsarbetet kring vidare fö-

rädling av bottenslaggen i samarbete med våra samarbets-

partner Lakeuden Etappi Oy och Suomen Erityisjäte Oy har 

lett till resultat. Hanteringen av bottenslagg och verksamhet-

smodellerna i anknytning till den har ytterligare effektiverats 

och man lyckats få ner de relaterade kostnaderna. Under den 

Verksamhetsberättelse  
1.1. - 31.12.2021 

CENTRALA NYCKELTALEN 2021 2020 2019 2018 2017
Omsättning, meur 19,7 16,5 16,1 15,9 18,9

Utnyttjat avfall, ton 200 236 193 675 189 638 190 679 188 208

Användningsgrad, % 98,8 94,1 93,5 95,5 94,6
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senaste räkenskapsperioden har Suomen Erityisjäte Oy sva-

rat för hanteringen av bottenslagg.

Den höga användningsgraden och nyttjandegraden åters-

peglas också på underhållskostnaderna. Underhållskostna-

derna var märkbart lägre än tidigare år. En betydande orsak 

till detta var en oavbruten drift under en längre tid än tidigare. 

De goda driftegenskaperna syns även i andra rörliga kostna-

der, vilka över hela linjen är lägre än tidigare. Också de fasta 

kostnaderna var lägre än under det föregående året och un-

derskred den budgeterade nivån. Finansieringskostnaderna 

blev mindre jämfört med det föregående året. Coronapande-

min orsakade även betydande inbesparningar i administra-

tiva kostnader såsom rese- och utbildningskostnader samt 

kostnader för vissa tjänster. Det här var en naturlig följd av 

olika nationella restriktioner i hela landet.

Under räkenskapsperioden 2021 uppgick bolagets investe-

ringar till totalt 4,39 miljoner euro. Den mest betydande in-

vesteringen år 2021 var investeringen i ett mellanlager och en 

ny infartsväg. Den här investeringen blir helt klar först under 

våren 2022. För denna investering har bolaget även förvär-

vat markområden som under året har anslutits till den gamla 

fastigheten.  Andra investeringar som har genomförts under 

perioden är bland annat ett undertryckssystem i pannan 

samt virtuellt presentationsmaterial av anläggningen. 

Westenergys investeringsprogram för åren 2019–2021 har 

varit betydande och påverkat avskrivningarna. De genomför-

da investeringarna har för sin del höjt avskrivningarna. Avs-

krivningarna ökade även något från föregående år. Bolagets 

styrelse har fattat ett beslut om ett nytt avskrivningsprogram. 

Enligt avskrivningsprogrammet ska Westenergy från och 

med början av år 2022 övergå till maximala avskrivningar 

för fastigheternas del. Detta motsvarar bättre fastigheternas 

konditionsutveckling.

Bolagets kassaflöde är bra och bolaget har väl klarat av sina 

ekonomiska ansvarsförbindelser. Bolaget har tillgång till ett 

tidigare avtalat finansieringsarrangemang, som torde utnyt-

tjas ännu i början av år 2022 för att täcka investeringskos-

tnaderna. Under år 2022 kommer en betydande del av den 

långsiktiga finansieringen att omorganiseras.

Westenergy har bearbetat sin strategi under det gångna 

året. Bolagets långsiktiga strategi definieras långt av EU:s 

och Finlands mål i klimatfrågor och frågor kring cirkulär eko-

nomi. Westenergy fattar beslut om och söker framtida lös-

ningar tillsammans med sina ägarbolag och eventuella övri-

ga samarbetspartner. Westenergy har varit en föregångare 

inom sin bransch vid fastställandet av ett Green Deal-paket 

för branschen, vilket har lett till inledandet av nationella för-

handlingar under ledning av miljöministeriet. Westenergy är 

starkt med och stöder undersöknings- och forskningsprojekt 

som baserar sig på cirkulär ekonomi-tänkandet och klimatfrå-

gor. Bolaget haft tätt samarbete kring dessa teman med ett 

flertal samarbetspartner. Utgående från strategiarbetet har 

man under räkenskapsperioden fört framåt ett antal utve-

cklingsprojekt i anslutning till bland annat tillvaratagande och 

utnyttjandet av koldioxid, förädling av grön väte, mer effektivt 

utnyttjande av biobränslen, värmelagring, energiutvinning 

och förädling av de avfallsfragment som inte lämpar sig för 

materialåtervinning, samt skapande av en vägkarta för cirku-

lär ekonomi och uppbyggande av ett ekosystem för energiå-

NYCKELTAL OM BOLAGETS PERSONAL 2021 2020 2019 2018 2017

Bolagets anställda 1.1, pers. 33 33 30 30 34

Bolagets anställda 31.12, pers. 34 33 33 32 32

Bolagets anställda i genomsnitt, pers. 36 37 35 36 37

Löner och arvoden, M € 2,33 2,37 2,27 2,25 2,25

Sjukfrånvaro, % av den totala arbetstiden (* 2,63 2,43 2,20 2,11 2,98

Arbetsolyckor, st./år 0 1 0 0 0

*) Innehåller sjukfrånvaron, frånvaro för vård av sjukt barn samt frånvaro på grund av arbetsolyckor och fritidsolyckor.
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tervinningsbranschen. Under räkenskapsperioden slutförde 

Westenergy en omfattande utredning av möjligheterna att 

tillvarata koldioxid i samband med energiutnyttjandet, olika 

tekniker, deras kostnadseffektivitet samt investeringskostna-

derna. Projektet fick delvis stöd från arbets- och näringsmi-

nisteriet.

Westenergy Ab förbinder sig till att följa den kvalitets- och 

miljöpolitik samt arbetshälso- och arbetssäkerhetspolitik som 

uppgjorts för bolaget. Med sina certifierade system strävar 

Westenergy Ab till att kontinuerligt och övergripande utve-

ckla verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet. Med 

hjälp av arbetshälso- och arbetssäkerhetssystem kan man 

genom att identifiera och kontrollera riskerna säkerställa per-

sonalens hälso- och funktionsförmåga samt höja nivån på 

bolagets arbetshälso- och företagshälsovårdsverksamhet.  

Med de åtgärder och program som finns fastställda i bola-

gets miljösystem strävar Westenergy Ab efter att kontrollera 

miljöriskerna. Westenergy Ab rapporterar till sina intressen-

ter om utvecklingen av kvalitets-, miljö samt arbetshälso- 

och arbetssäkerhetsaspekterna huvudsakligen genom sin 

årsberättelse. Westenergys ledningssystem uppfyller kra-

ven i kvalitets- (ISO 9001:2015) och miljöstandarderna (ISO 

14001:2015) samt kraven i arbetssäkerhets- och arbets-

hälsostandarderna (ISO 45001:2018). Systemet har revi-

derats under år 2021, både internt och av en utomstående, 

oberoende revisor. 

Vid början av räkenskapsperioden hade bolaget 33 anställda, 

och vid räkenskapsperiodens slut 34 anställda. I medeltal har 

antalet anställda under 2020 varit 36 personer. De av bola-

get utbetalda lönerna och arvodena uppgick år 2021 till 2 331 

902 euro. I tabellen på föregående sidan ses nyckeltal om 

bolagets personal.

Under den avslutade räkenskapsperioden har bolagets 

styrelse bestått av Paavo Eloniemi (ordförande), Ragnvald 

Blomfeldt (viceordförande), Paavo Hankonen, Jouko Huu-

markangas (fram till 10.6.2021), Antti-Kalle Levijoki (från och 

med 10.6.2021), Teuvo Suominen och Harri Virtanen (ordi-

narie medlemmar). Styrelsen har sammanträtt sammanlagt 

11 gånger under den gångna räkenskapsperioden. Olli Al-

honiemi har fungerat som bolagets verkställande direktör. 

CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy har fungerat som 

bolagets ordinarie revisor, med Kjell Berts, CGR, som huvud-

revisor (fram till 10.6.2021) och Kristian Berg, CGR (från och 

med 10.6.2021).

Krisen mellan Ryssland och Ukraina, som inleddes i början av 

år 2022, har inte haft någon direkt inverkan på Westenergys 

verksamhet. Westenergy utreder effekterna av en långvarig 

kris samt eventuella indirekta effekter.  Efter räkenskapspe-

riodens slut har det inte inträffat något anmärkningsvärt. 

Bolagets registrerade aktiekapital var i slutet på räkenskaps-

perioden 15 903 873 euro. Bolaget har 15 903 873 aktier. Ak-

tierna omfattas av bolagsordningens inlösningsklausul, enligt 

vilken inlösningsrätt innehas i första hand av de övriga aktio-

närerna och i andra hand av bolaget själv, om aktierna byter 

ägare och den nya ägaren inte tillhör de nuvarande ägarna.

Då bolaget fungerar enligt självkostnadsprincip är det inte 

ändamålsenligt att jämföra ekonomiska nyckeltal med 

vinststrävande företagsverksamhet för att skapa en bild av 

den ekonomiska situationen eller resultatet. 

I enlighet med bolagsordningens 3 § delar bolaget inte ut di-

vidender. Styrelsen framför att bolagets resultat på -3 993,26 

euro flyttas till bolagets kapitals vinst-/förlustkonto. 

Vasa 24.3.2022 

Westenergy Oy Ab, Styrelsen
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Valuta EUR 1.1.2021 - 31.12.2021 1.1.2020 - 31.12.2020
OMSÄTTNING 19 696 732,21 16 491 688,38
Övriga rörelseintäkter 3 782,21 114 893,77
Material och tjänster
 Material, förnödenheter och varor

  Inköp under räkenskapsperioden -2 325 268,89 -3 458 634,69
  Ökning/minskning av lager -2 049,47 252 691,12
 Köpta tjänster -956 114,78 -1 698 667,25
Material och tjänster sammanlagt -3 283 433,14 -4 904 610,82

Personalkostnader
 Löner och arvoden -2 357 632,27 -2 355 571,43
 Lönebikostnader

  Pensionskostnader -390 941,59 -354 579,10
  Övriga lönebikostnader -75 137,98 -59 837,35
Personalkostnader sammanlagt -2 823 711,84 -2 769 987,88

Avskrivningar och nedskrivningar
 Avskrivningar enligt plan -7 434 654,00 -7 329 609,20
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt -7 434 654,00 -7 329 609,20

Övriga rörelsekostnader -1 402 017,88 -1 479 524,04
RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) 4 756 697,56 122 850,21
Finansiella intäkter och kostnader
 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 3,87 478,91
 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -723 386,02 -831 096,63
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -723 382,15 -830 617,72
VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER OCH 
SKATTER

4 033 315,41 -707 767,51

Extraordinära poster
 Ökning (+) eller minskning (-) av avskrivningsdifferens -4 037 308,67 719 806,43
Extraordinära poster sammanlagt -4 037 308,67 719 806,43
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST) -3 993,26 12 038,92

Resultaträkning
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Valuta EUR 31.12.2021 31.12.2020
AKTIVA
 BESTÅENDE AKTIVA
 Immateriella tillgångar
  Immateriella rättigheter 244 109,57 244 385,38
  Övriga immateriella tillgångar 0,00 1 706 013,47

 Immateriella tillgångar sammanlagt 244 109,57 1 950 398,85

 Materiella tillgångar
  Mark- och vattenområden

   Ägda tillgångar 1 122 445,36 1 122 445,36
  Byggnader och konstruktioner

   Ägda tillgångar 25 014 956,94 23 171 633,96
  Maskiner och inventarier 33 516 367,13 37 783 090,53

  Övriga materiella tillgångar 1 259 599,91 173 768,57

 Materiella tillgångar sammanlagt 60 913 369,34 62 250 938,42
 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 61 157 478,91 64 201 337,27

 RÖRLIGA AKTIVA
 Omsättningstillgångar
  Material och förnödenheter 1 800 345,63 1 802 395,10
 Omsättningstillgångar sammanlagt 1 800 345,63 1 802 395,10

 Fordringar
  Kortfristiga

   Kundfordringar 1 901 368,07 1 360 954,67
   Latenta skattefordringar 200 318,00 327 721,40
   Övriga fordringar 1 371,89 1 368,02
   Resultatregleringar 262 184,91 31 464,10
  Kortfristiga sammanlagt 2 365 242,87 1 721 508,19
 Kassa och bank 2 080 645,85 2 160 789,31
 RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT 6 246 234,35 5 684 692,60
AKTIVA SAMMANLAGT 67 403 713,26 69 886 029,87

Balansräkning
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Valuta EUR 31.12.2021 31.12.2020
PASSIVA
 EGET KAPITAL
 Aktiekapital 15 903 873,00 15 903 873,00

 Övriga fonder
  Fond för inbetalt fritt eget kapital 3 903 873,00 3 903 873,00
  Fond för verkligt värde -801 272,00 -1 310 885,60
 Övriga fonder sammanlagt 3 102 601,00 2 592 987,40
 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkensk.per. -16 493,91 -28 532,83
 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -3 993,26 12 038,92

 EGET KAPITAL SAMMANLAGT 18 985 986,83 18 480 366,49
 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER
  Avskrivningsdifferens 5 113 131,09 1 075 822,42
  AVSKRIVNINGSDIFFERENS 5 113 131,09 1 075 822,42

 FRÄMMANDE KAPITAL
 Långfristiga
  Skulder till kreditinstitut 10 150 000,00 39 387 500,00
  Långfristiga sammanlagt 10 150 000,00 39 387 500,00
 Kortfristiga
  Skulder till kreditinstitut 29 025 000,00 6 612 500,00
  Erhållna förskott 458 977,50 660 713,00
  Skulder till leverantörer 1 676 914,29 914 925,88
  Övriga skulder 301 199,10 462 350,97
  Resultatregleringar 1 692 504,45 2 291 851,11
 Kortfristiga sammanlagt 33 154 595,34 10 942 340,96

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT 43 304 595,34 50 329 840,96
 PASSIVA SAMMANLAGT 67 403 713,26 69 886 029,87

Balansräkning
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Valuta EUR 31.12.2021 31.12.2020
 RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Vinst (förlust) före extraordinära poster och skatter 4 033 315,41 -707 767,51
Korrektivposter:

 Avskrivningar enligt plan 7 434 654,00 7 329 609,20
 Finansiella intäkter och kostnader 723 382,15 830 617,72
 Försäljningsvinster på bestående aktiva 0,00 -5 626,98
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 12 191 351,56 7 446 832,43

Förändring av rörelsekapital:
 Ökning(-)/minskning(+) av kortfr. räntefria rörelsefordr. -771 138,08 357 928,67
 Ökning(-)/minskning(+) av omsättningstillgångar 2 049,47 -252 691,12
 Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga räntefria skulder 436 771,38 247 208,72
Rörelseverksamh. kassaflöde före finans. poster och skatter 11 859 034,33 7 799 278,70

Bet. räntor o. bet. rörelseverksamhetens övr. finans. kostn -723 386,02 -831 096,63
Erhållna finansiella intäkter från rörelseverksamheten 3,87 478,91
Kassaflöde före extraordinära poster 11 135 652,18 6 968 660,98
 RÖRELSEVERKSAMHETENS KASSAFLÖDE (A) 11 135 652,18 6 968 660,98

 INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE:
 Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -4 390 795,64 -2 187 982,97
 Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar 19 662,72
 INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE (B) -4 390 795,64 -2 168 320,25

 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE:
 Amortering av långfristiga lån -6 825 000,00 -6 000 000,00
 FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE (C) -6 825 000,00 -6 000 000,00

 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL (A+B+C) ÖKNING (+)/  
MINSKNING (-)

-80 143,46 -1 199 659,27

 LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 160 789,31 3 360 448,58
 LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 080 645,85 2 160 789,31

Kassaflödesanalys
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TILLGÅNG Uppskattad livslängd år Avskrivningsmetod
Immateriella rättigheter 5 planavskrivning

Övriga immateriella tillgångar 10 planavskrivning

Byggnad 40 planavskrivning

Maskiner och inventarier, produktionens maskiner och anläggningar 5-20 planavskrivning

31.12.2021 31.12.2020
Aktiverade under räkenskapsperioden 0,00 0,00
Aktiverade räntor totalt 4 187 014,14 4 187 014,14
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 3 768 312,69 3 349 611,28
Räkenskapsperiodens avskrivningar 418 701,45 418 701,41
Ackumulerade avskrivningar 4 187 014,14 3 768 312,69
Oavskrivet 0,00 418 701,45

Noter
PRINCIPER FÖR UTARBETANDE AV BOKSLUT

Bestämmelser som iakttas
Bokslutet har upprättats med beaktande av bestämmelserna gällande småföretag (2 och 3 kap. i statsrådets förordning om 

uppgifter som skall tas upp i små- och mikroföretags bokslut).

Derivat
Bolaget har ingått ett avtal om räntederivat i syfte att kontrollera räntenivån. Säkringsredovisning tillämpas på räntederivat. 

Säkringsinstrumentets resultateffekt registreras samtidigt som säkringsobjektet. Orealiserade värdeförändringar tas upp i det 

egna kapitalets fond för verkligt värde. I det verkliga värdet har den beräknade restituerade skatten beaktats. 

VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER SAMT VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSMETODER
De immateriella tillgångarna bland bolagets bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift.

Bolagets anläggningstillgångar har värderats till anskaffningsutgiften som inkluderar rörliga utgifter liksom även den andel av 

de fasta utgifterna som hänför sig till anskaffningsutgiften.

Anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskriv-

ningsplanen är uppgjord enligt anläggningstillgångarnas ekonomiska brukstid.

I övrigt har vid upprättandet av bokslutet iakttagits värderings- och periodiseringsprinciperna och -metoderna i förordningen 

om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut. 

GRUNDERNA FÖR AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH ÄNDRINGAR I DEM:

AKTIVERADE RÄNTEUTGIFTER
Den oavskrivna delen av aktiverade ränteutgifterna bland immateriella tillgångar ser ut enligt följande:
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IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2021 2020
Immateriella rättigheter
 Anskaffningsutgift 1.1 323 930,70 212 986,00
 Ökning 65 447,00 110 944,70
 Anskaffningsutgift 31.12 389 377,70 323 930,70
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 79 545,32 33 323,23
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 65 722,81 46 222,09
Ackumulerade avskrivningar 145 268,13 79 545,32
Bokföringsvärde 244 109,57 244 385,38

Övriga immateriella tillgångar
 Anskaffningsutgift 1.1 17 060 135,93 17 060 135,93
 Anskaffningsutgift 31.12 17 060 135,93 17 060 135,93
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 15 354 122,46 13 648 108,85
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 1 706 013,47 1 706 013,61
Ackumulerade avskrivningar 17 060 135,93 15 354 122,46
Bokföringsvärde 0 1 706 013,47

MATERIELLA TILLGÅNGAR 2021 2020
Markområden
 Anskaffningsutgift 1.1 1 122 445,36 711 581,18
 Ökning 0 410 864,18
Anskaffningsutgift 31.12 1 122 445,36 1 122 445,36

Byggnader och konstruktioner
 Anskaffningsutgift 1.1 32 978 379,40 32 942 279,90
 Ökning 3 033 717,32 36 099,50
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12 36 012 096,72 32 978 379,40
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 9 806 745,44 8 617 459,54
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 1 190 394,34 1 189 285,90
Ackumulerade avskrivningar 10 997 139,78 9 806 745,44
Bokföringsvärde 25 014 956,94 23 171 633,96

Maskiner och inventarier
 Anskaffningsutgift 1.1 67 934 471,15 66 389 078,63
 Ökning 205 799,98 1 545 392,52
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12 68 140 271,13 67 934 471,15
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 30 151 380,62 25 763 293,02
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 4 472 523,38 4 388 087,60
Ackumulerade avskrivningar 34 623 904,00 30 151 380,62
Bokföringsvärde 33 516 367,13 37 783 090,53
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EGET KAPITAL 31.12.2021 31.12.2020
Bundet
 Aktiekapital 1.1 15 903 873,00 15 903 873,00
 Räkenskapsperiodens förändringar 0,00 0,00
 Aktiekapital 31.12 15 903 873,00 15 903 873,00

 Fond för verkligt värde -801 272,00 -1 310 885,60
 Bundet eget kapital totalt 31.12 15 102 601,00 14 592 987,40

Fritt
 Fond för placerat fritt eget kapital i början av  

 räkenskapsperioden

3 903 873,00 3 903 873,00

 Räkenskapsperiodens förändringar 0,00 0,00
 Fond för placerat fritt eget kapital i slutet av  

 räkenskapsperioden

3 903 873,00 3 903 873,00

 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder -16 493,91 -28 532,83
 Dividendutdelning 0,00 0,00
 Räkenskapsperiodens vinst /förlust +/- -3 993,26 12 038,92
 Fritt eget kapital totalt 3 883 385,83 3 887 379,09 

EGET KAPITAL TOTALT 18 985 986,83 18 480 366,49

Det finns inga utdelningsbara medel 31.12.2021

ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR 2021 2020
Övriga materiella tillgångar
 Anskaffningsutgift 1.1 173 768,57 103 122,24
 Ökning 1 085 831,34 70 646,33
 Minskning

Anskaffningsutgift 31.12 1 259 599,91 173 768,57
 Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.1 0,00 0,00
 Räkenskapsperiodens avskrivningar 0,00 0,00
Ackumulerade avskrivningar 0,00 0,00
Bokföringsvärde 1 259 599,91 173 768,57
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SPECIFIKATION AV FRÄMMANDE KAPITAL 2021 2020
Långfristiga
 Skulder till kreditinstitut 10 150 000,00 39 387 500,00

Kortfristiga
 Skulder till kreditinstitut 29 025 000,00 6 612 500,00
 Skulder till leverantörer 1 676 914,29 914 925,88
 Resultatregleringar 1 692 504,45 2 291 851,11
 Övriga skulder 301 199,10 462 350,97
 Erhållna förskott 458 977,50 660 713,00

TOTALT 43 304 595,34 50 329 840,96

PERSONALKOSTNADER 2021 2020
Räkenskapsperiodens löner 2 276 416,67 2 264 671,43
Styrelsemedlemmarnas arvoden 81 215,60            90 900,00            
Pensionskostnader 390 941,59 354 579,10
Lönebikostnader 75 137,98 59 837,35
Personalkostnader sammanlagt 2 823 711,84 2 769 987,88

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 2021 2020
 Ränteintäkter 3,87 478,91
 Räntekostnader -723 386,02 -831 096,63
Finansiella intäkter och kostnader totalt -723 382,15 -830 617,72

FORDRINGAR 2021 2020
Kortfristiga

 Kundfordringar 1 901 368,07 1 360 954,67
 Övriga fordringar 1 371,89 1 368,02
 Resultatregleringar 262 184,91 31 464,10
Kortfristiga fordringar totalt 2 164,924,87 1 393 786,79

PERSONALEN OCH MEDLEMMAR AV FÖRVALTNINGSORGAN

Under räkenskapsperioden har det genomsnittliga antalet anställda varit 36.
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SÄKERHETER OCH ÖVRIGA  
ANSVARSFÖRBINDELSER

2021 2020

Skulder för vilka bolaget gett fastighets- eller
företagsinteckning

 Finansieringslån 39 175 000,00 46 000 000,00

Företagsinteckning 110 000 000,00 110 000 000,00

Fastighetsinteckning 110 000 000,00 110 000 000,00

I lånevillkoren ingår specialvillkor 

  

Bankkonto med limit 200 000,00 200 000,00

 använd 0,00 0,00

Övriga garantier

 Bankgaranti 600 000,00 600 000,00

 

Övriga ansvarsförbindelser 2021 2020

Leasing 6 864,39 1 333,84

 varav år 2022 förfaller 3 050,84 1 333,84

Mervärdesskatteåterbäringsskyldighet 
för fastighetsinvestering

2 724 624,22 2 882 454,31

2021 2020

-1 001 590,00 -1 638 607,00

DERIVATAVTAL SOM SKYDD MOT RÄNTERISKER

Ränteswapavtalets nominella värde 18 000 000 euro, 8.12.2017–8.12.2027, räntan 3 månaders Euribor. Bolaget får 3 måna-

ders Euriborränta och betalar en fast ränta. 

Detta ränteswapavtal skyddar Westenergy Ab:s lån på 23,4 MEUR, som förfaller om 1 år. Lönevillkoren omprövas 2022. 

Ränteswapavtalets kassaflöden bokförs som resultat i perioder som motsvarar det skyddade lånets ränteflöden, från bokslu-

tets balansdag fram till 8.12.2027. 

Avtalets gängse värde vid bokslutets balansdag: 
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SKULDER SOM FÖRFALLER SENARE ÄN FEM 
ÅR EFTER BALANSDAGEN

2021 2020

Skulder till kreditinstitut 7 200 000,00 7 900 000,00

Dagbok, ADB

Huvudbok, ADB

Balansbok, bundet

Löneberäkning, skilt

Bankkonto, Handelsbanken  verifikationsslag 20

Inköpsfakturor   verifikationsslag 71

Elektroniska inköpsfakturor  verifikationsslag 73

Kassa- och memorialverifikat verifikationsslag 90

Momsregistreringar  verifikationsslag 91

Övervältringar   verifikationsslag 92

BOKFÖRINGSBÖCKER VERIFIKATIONSSLAG 

Olli Alhoniemi 
verkställande direktör

Antti-Kalle Levijoki 
styrelsemedlem

Ragnvald Blomfeldt
styrelsemedlem

Paavo Eloniemi 
styrelsens ordförande

Teuvo Suominen 
styrelsemedlem

Paavo Hankonen 
styrelsemedlem

Harri Virtanen 
styrelsemedlem

BOKSLUTET HAR SIGNERATS AV

BOKSLUTSPÅTECKNING
Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. Vasa 28.3.2022 Kristian Berg, CGR. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Westenergy Oy Ab

REVISION AV BOKSLUTET

Uttalande 

Vi har utfört en revision av bokslutet för Westenergy Oy 

Ab (fo-nummer 2165379-9) för räkenskapsperioden 1.1–

31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträk-

ning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. 

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bo-

lagets ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verk-

samhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden 

gällande upprättande av bokslut och det uppfyller de lags-

tadgade kraven.

Grund för uttalandet 

Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i 

Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs 

närmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av 

bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de 

etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisio-

nen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 

dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-

räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
bokslutet  

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprät-

tandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande 

bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gäl-

lande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade 

kraven. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 

för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 

upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga fe-

laktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verks-

tällande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-

samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. An-

tagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser 

att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 

har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet 

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

bokslutet som helhet innehåller några väsentliga felaktighe-

ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga-

ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed all-

tid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-

mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 

som användare fattar med grund i bokslutet. 

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk ins-

tällning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-

tigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentlighe-

ter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revision-

sbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 

utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 

upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-

heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 

på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 

kontroll som har betydelse för vår revision för att utfor-
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ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte för att uttala oss om ef-

fektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i ledningens uppskattnin-

gar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 

verkställande direktören använder antagandet om fort-

satt drift vid upprättandet av bokslutet. Vi drar också en 

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 

om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 

som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 

leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fort-

sätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 

en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-

rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om bokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbe-

vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-

sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 

att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-

ren och innehållet i bokslutet, däribland upplysningarna, 

och om bokslutet återger de underliggande transaktio-

nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisan-

de bild. 

Vi måste informera de som har ansvar för bolagets styrning 

om bland annat revisionens planerade omfattning och in-

riktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 

om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 

identifierat. 

ÖVRIGA RAPPORTERINGSSKYLDIGHETER

Övrig information 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för den övri-

ga informationen. Övrig information omfattar informationen i 

verksamhetsberättelsen. 

Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberät-

telsen i samband med revisionen av bokslutet och i samband 

med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga 

motstridigheter mellan informationen i verksamhetsberättel-

sen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under 

revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i 

övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterli-

gare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen 

har upprättats enligt gällande bestämmelser.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättel-

sen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har 

upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande 

av verksamhetsberättelse. 

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det före-

kommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksam-

hetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att 

rapportera gällande detta. 

Vasa 28.3.2022

Ernst & Young Ab

revisionssamfund

KRISTIAN BERG
CGR
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