Översättning från finska utförd av Semantix
REVISIONSBERÄTTELSE
Till Enersize Oy:s [AB:s] bolagsstämma
Revision av bokslutet
Utlåtande
Jag har granskat Enersize Oy:s bokslut gällande räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2016. Bokslutet
innehåller balansräkning, resultaträkning och bilageuppgifter. Som mitt utlåtande framför jag att
bokslutet ger en korrekt och tillräcklig bild av bolagets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning
enligt de i Finland gällande bestämmelserna angående bokslut och det uppfyller de lagstadgade
kraven.
Utlåtandets grunder
Jag har genomfört revisionen enligt god revisionssed som följs i Finland. Mina skyldigheter enligt god
revisionssed beskrivs närmare i punkten revisors skyldigheter vid revision av bokslut. Jag är
oberoende av bolaget i enlighet med de etiska krav som följs i Finland och som berör den revision jag
utfört och jag har uppfyllt mina övriga etiska skyldigheter enligt dessa krav. Enligt min uppfattning
har jag skaffat tillräckligt underlag för mitt utlåtande i form av ändamålsenlig revisionsevidens.
Styrelsens skyldigheter och verkställande direktörs skyldigheter angående bokslutet
Styrelsen och den verkställande direktören ansvarar för upprättande av bokslutet så att det ger en
korrekt och tillräcklig bild enligt de bestämmelser som gäller för bokslut i Finland och uppfyller
lagstadgade krav. Styrelsen och den verkställande direktören ansvarar också för en sådan intern tillsyn
som de anser vara nödvändig för att kunna upprätta ett bokslut som inte innehåller väsentliga
felaktigheter beroende på missbruk eller fel.
Styrelsen och den verkställande direktören är vid upprättande av bokslutet skyldiga att bedöma
företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet och i tillämpliga fall framföra de omständigheter som
hänger samman med verksamhetens fortsättning och med att bokslutet är upprättat baserat på
verksamhetens fortsättning, förutom om man ska avveckla bolaget eller lägga ner dess verksamhet
eller om det inte finns något annat realistiskt alternativ än att göra det.
Revisors skyldigheter vid revision av bokslutet
Mitt mål är att skaffa rimlig säkerhet om det i bokslutet sammantaget handlar om missbruk eller
felaktighet beroende på fel, samt avge en revisionsberättelse som innehåller mitt utlåtande. En rimlig
säkerhet är en hög säkerhetsnivå men inte en garanti för att en väsentlig felaktighet alltid
uppmärksammas vid revision som genomförs enligt god revisionssed. Felaktigheter kan uppkomma på
grund av missbruk eller fel och de anses vara väsentliga om man med rimlighet kan förvänta sig att de
ensamma eller tillsammans påverkar de ekonomiska beslut som användarna gör utifrån bokslutet.
Skyldigheterna som hänger samman med bokslutets revision beskrivs närmare i bilagan till denna
revisionsberättelse. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Björneborg den 22 februari 2017
[namnteckning]
Markku Leino
Av Centralhandelskammaren godkänd revisor
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[namnteckning]
Sami Mykkänen, verkställande direktör

[namnteckning]
Christian Merheim, styrelseordförande

[namnteckning]
Pirita Mikkanen

[namnteckning]
Timo Linnainmaa

[namnteckning]
Thomas Bengtsson

Bokslutsanteckning
Över den genomförda revisionen har en revisionsberättelse avgetts idag.
Björneborg den 22 februari 2017
[namnteckning]
Markku Leino, Av Centralhandelskammaren godkänd revisor

Översättning från finska utförd av Semantix
BILAGA TILL REVISIONSBERÄTTELSEN:
Närmare beskrivning av revisors skyldigheter vid revision av bokslutet
Revisionslagen förpliktigar revisor att följa god revisionssed. Grunden för god revisionssed är
bland andra internationella revisionsstandarder som kan tillämpas i en ändamålsenlig
omfattning vid revision av ett små företag som avses i revisionslagen.
Till en revision enligt god revisionssed hör att jag använder professionell övervägning och
behåller en yrkesskepticism under hela revisionen, och att:
- jag igenkänner och bedömer riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, som beror på
missbruk eller fel, jag planerar och vidtar revisionsåtgärder som motsvarar dessa risker och
skaffar en behövlig mängd revisionsevidens som grund för mitt utlåtande. Risken för att man
inte upptäcker en väsentlig felaktighet som beror på missbruk är större än risken för att en
väsentlig felaktighet som beror på ett fel inte upptäcks eftersom missbruket kan innehålla
samagerande, förfalskning, avsiktlig underlåtenhet att lämna uppgifter eller avsiktligt
framförande av felaktiga uppgifter eller förbigående av intern tillsyn.
- jag bildar mig en uppfattning av intern tillsyn som är betydelsefull med tanke på bokslutet
för att kunna planera för adekvata revisionsåtgärder med tanke på omständigheterna men inte
i syftet att jag skulle kunna avge ett utlåtande om effektiviteten av intern tillsyn inom bolaget.
- jag bedömer hur adekvata de tillämpade principerna är för upprättande av bokslutet samt
rimligheten i de bokföringsmässiga uppskattningar som ledningen gjort och i de uppgifter
som presenteras av dem.
- på basis av revisionsevidens som jag skaffat drar jag en slutsats huruvida det har varit
adekvat att styrelsen och den verkställande direktören upprättat ett bokslut med antagandet att
verksamheten fortsätter samt huruvida det förekommer sådan väsentlig osäkerhet i samband
med händelser eller omständigheter som kan ge en betydande anledning att misstänkliggöra
bolagets förmåga att fortsätta med sin verksamhet. Om min slutledning är att det förekommer
en väsentlig osäkerhet är jag skyldig att i revisionsberättelsen fästa läsarens uppmärksamhet
vid de uppgifter i bokslutet som gäller osäkerheten alternativt, om uppgifterna om osäkerhet
inte är tillräckliga, anpassa mitt utlåtande. Mina slutledningar grundar sig på revisionsevidens
som lämnats in före avgivandet av revisionsberättelsen. Kommande händelser eller
omständigheter kan dock leda till att bolaget inte kan fortsätta sin verksamhet.
- jag bedömer det allmänna sättet att presentera bokslutet, dess struktur och innehåll och om
bokslutet återspeglar affärer och affärshändelser som ligger till grund för att det på så sätt ger
en korrekt och tillräcklig bild.
Jag kommunicerar med förvaltningsorganen bl.a. angående den planerade omfattningen och
tidpunkten för revisionen samt betydande revisionsiakttagelser inklusive de eventuella
betydande bristfälligheter i den interna tillsynen som jag identifierar under revisionen.
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