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Enersize Abp:s styrelses verksamhetsberättelse för året 2017 
 

Omsättning 
 

Omsättningen under verksamhetsåret 2017 uppgick till 223.989 euro (år 2016 351.425 euro). Att 
omsättningen stannade under den budgeterade berodde på en fördröjning i ett av kunden Fotons 
projekt där bolaget har haft ett pågående avtal om vinstdelning. Foton genomförde i sin fabrik de 
ändringar som produktionen av nya bildmodeller (Bogward) förutsätter och därför avbröts 
produktionen i fabriken temporärt. Produktionsstoppet sammanföll med att vinstdelning med 
Foton skulle påbörjas och därför erhölls inte den förväntade utbetalningen på basen av 
vinstdelningsavtalet året 2017. Produktionen och vinstdelningen beräknas återupptas under årets 
2018 andra kvartal. Omsättningen åren 2016 och 2017 bestod huvudsakligen av vinstdelning från 
Beijing Optoelectronics. Eftersom Enersizes andel av utbetalningarna som ska erhållas på basen 
av vinstdelningsavtalet under det andra avtalsåret är mindre än under det första, minskade beloppet 
på de vinstdelningar som erhölls från Beijing Optoelectronics jämfört med år 2016. 

 
Finansiell utveckling 

 
Resultatet för verksamhetsåret 2017 var -1.820.407 euro (år 2016 -335.010 euro). Att resultatet 
försämrades berodde huvudsakligen på utgifter av engångsnatur relaterade till noteringen på 
Nasdaq Stockholm First North och emissionen i samband med den, konservativa nedskrivningar 
av projektinvesteringar och aktivering av räntekostnader för projektlån. Rekryteringar och 
kostnaderna för utveckling av den automatiserade mjukvaran ökade också för sin del förlusterna. 
Eftersom en stor del av intäkterna som bolaget erhöll byggde på inbesparingar som kunderna fått 
och inte på i förväg fastställda summor, tillämpar Enersize inte redovisning av periodiserade 
framtida projektintäkter baserade på intäkter under ett projekts löptid, viket annars är vanligt i 
projektverksamhet vid installationer och byggnation. Enersize redovisar enbart fakturerade 
intäkter. 

 
Likviditet och soliditet 

 
Bolagets likvida medel 31.12.2017 uppgick till 1.822.964 euro (32.12.2016 11.727 euro). 
Kassaflödet för verksamhetsåret 2017 uppgick till 1.811.238 euro (år 2016 2.546 euro). Det 
positiva kassaflödet för verksamhetsåret 2017 hänför sig till den private placement och publika 
nyemission som genomfördes inför noteringen på Nasdaq Stockholm First North. 

 
Bolagets soliditet 31.12.2017 uppgick till 61 % (31.12.2016 -78 %). Bolagets tidigare negativa 
kapital återställdes under året 2017 genom den private placement och publika nyemission som 
genomfördes i samband noteringen. 

 
Forskning och produktutveckling 

 
Enersize rekryterade under årets tredje kvartal Anders Sjögren som bolagets 
produktutvecklingsdirektör och bildade dotterbolaget Enersize Advanced Research AB i Sverige 
för forskning och produktutveckling. 

 
Personal, styrelse och revisor 

 
Antalet anställda år 2017 var i genomsnitt sex (6) personer (år 2016 fyra (4)). 

 
Bolagets ordinarie bolagsstämma som hölls 1.3.2017 omvalde Christian Merheim, Thomas 
Bengtsson Pirita Mikkanen och Sami Mykkänen till medlemmar i styrelsen. Styrelsen valde bland 
sig Christian Merheim till ordförande för styrelsen. 

 
Ordinarie bolagsstämman valde CGR Markku Leino till ordinarie revisor och CGR Heidi Puputti 
till revisorssuppleant. 

 
Styrelsemedlemmarnas arvoden 

 
Bolagets ordinarie bolagsstämma som hölls 1.3.2017 beslöt att man som arvode till medlemmarna 
i styrelsen utbetalar 2.000 euro per mandatperiod. Arvoden betalas inte till personer i arbets- eller 
anställningsförhållande till bolaget. Till styrelsemedlemmarna betalas skäliga kostnader för resor 
och logi som sammanträden medfört. Kostnader för resor och logi betalas ändå inte till 
styrelsemedlemmar som bor i huvudstadsregionen i sådana fall, då sammanträdena hålls i 
huvudstadsregionen. 



   
 

 

Transaktioner mellan närstående parter 
 

Bolaget har närståendelån som har beskrivits i punkten transaktioner med intressenter i noterna 
som gäller passiva i balansräkningen. 

 
Ordinarie bolagsstämman 2017 

 
Enersizes ordinarie bolagsstämma hölls 1.3.2017 i Helsingfors. Ordinarie bolagsstämman 
godkände bokslutet för räkenskapsperioden som löpte ut 31.12.2017 och beslöt i enlighet med 
styrelsens förslag att räkenskapsperiodens förlust 335.010,44 euro överförs till tidigare 
räkenskapsperioders vinst/förlustkonto och att ingen utdelning sker. Ordinarie bolagsstämman 
beviljade ansvarsfrihet till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. 

 
Övriga beslut som ordinarie bolagsstämman 1.3.2017 tog har beskrivits i andra delar av denna 
verksamhetsberättelse. 

 
Fullmakt till styrelsen att besluta om aktieemission 

 
Enersizes ordinarie bolagsstämma som hölls 1.3.2017 beslöt ge styrelsen fullmakt att besluta om 
aktieemissioner. Antalet aktier som beviljas med stöd av fullmakten kan vara högst 5.000.000 
stycken. Fullmakten kan utnyttjas bl.a. för en aktieemission som hänför sig till notering på börsen 
och andra ändamål som styrelsen vid var tid besluter om. Styrelsen besluter om alla villkor för 
aktieemissionerna. Aktieemissionerna kan ske avvikande från aktieägarnas teckningsrätt (riktad 
emission). Fullmakten gäller fram till 30.6.2018. 

 
Aktieemissioner 

 
Utdelning av aktier genom vederlagsfri emission 

 
Aktieägarna i bolaget beslöt med sitt enhälliga beslut 3.2.2017 att antalet aktier i bolaget höjs så 
att sammanlagt 23.597.781 nya aktier i bolaget emitteras genom en vederlagsfri emission. Aktierna 
emitterades i enlighet med aktieägarnas teckningsrätt så, att aktieägaren mot varje aktie erhöll 
4.749 nya aktier. De nya aktierna registrerades i handelsregistret 9.3.2017. 

 
Private placement -emission 

 
Aktieägarna i bolaget beslöt med sitt enhälliga beslut 3.2.2017 om en riktad emission av 1.576.930 
nya aktier i bolaget. Teckningskursen i emissionen var 5,20 svenska kronor per aktie. Emissionen 
tecknades till fullt belopp och teckningskursen avsattes till bolagets fond för inbetalt fritt eget 
kapital. De nya aktierna registrerades i handelsregistret 9.3.2017. 

 
Noteringsemission 

 
Styrelsen beslöt med stöd av fullmakten som ordinarie bolagsstämman 20.4.2017 beviljat om en 
riktad aktieemission genom att emittera högst 4.050.000 nya aktier i bolaget till allmänheten i 
Sverige. Emissionen tecknades till fullt belopp. Teckningskursen var 6,90 svenska kronor per aktie 
och den avsattes till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. De nya aktierna registrerades i 
handelsregistret 8.6.2017. 

 
Optioner och andra särskilda rättigheter 

 
Aktieägarna i bolaget beslöt med sitt enhälliga beslut 3.2.2017 ge styrelsen fullmakt att besluta om 
riktandet av optionsprogram till bolagets nyckelpersoner på basen av vilka sammanlagt högst 
4.892.500 nya aktier kan tecknas. På basen av fullmakten har Sami Mykkänen beviljats 
optionsrätter som berättigar till teckning av högst 2.232.500 nya aktier och Christian Merheim 
beviljats optionsrätter som berättigar till teckning av högst 1.083.000 nya aktier. 

 
För de aktiers del som styrelsen får allokera och som berättigar till teckning av högst 1.577.000 nya 
aktier börjar aktiernas teckningstid inte förrän bolagets aktier tagits som mål för handeln på 
marknadsplatsen First North Sweden och förrän den volymviktade snittkursen varit minst 14,00 
svenska kronor under tre (3) på varandra följande veckor. 



   
 

Styrelsen besluter om övriga villkor för optionsrätterna. Fullmakten gäller tills vidare och den 
ersätter de fullmakter och optionsrätter som ordinarie bolagsstämman 29.4.2015 och 30.6.2016 
beviljat. 

 
Styrelsen har 20.3.2017 med stöd av den fullmakt som aktieägarna med sitt enhälliga beslut 
3.2.2017 beviljat beslutat om ett optionsprogram till Sami Mykkänen och Christian Merheim. 

 
Verkställande direktör Sami Mykkänen beviljades sammanlagt 2.232.500 optionsrätter och 
styrelseordförande Christian Merheim sammanlagt 1.083.00 optionsrätter. Optionsrätterna 
berättigar till teckning av högst 3.315.500 nya aktier. 

 
Aktiernas teckningstid med Sami Mykkänens optionsrätter är 20.3.2017 – 31.12.2024 och aktiens 
teckningskurs är 0,000002 euro. Teckningspriset bygger på ett 30.9.2014 slutet avtal om 
optionsrätter. 

 
Aktiernas teckningstid med Christian Merheims optionsrätter börjar den tidigare av följande 
tidpunkter a) då det volymviktade snittpriset på bolagets aktier vid First North varit minst 6,02 
svenska kronor under fyra (4) efter varandra följande veckor eller b) då teckningspriset på bolagets 
aktier i en emission eller priset på bolagets aktier i aktieöverlåtelser som omfattar minst en (1) 
procent av bolagets aktier, har varit minst 6,02 svenska kronor per aktie. Teckningstiden för aktier 
är fem (5) år. Teckningskursen för en aktie är 0,22 svenska kronor. Teckningskursen har bestämts 
enligt ett avtal om teckningsoptioner som ingåtts 20.4.2016. 

 
Aktiernas teckningspris avsattes till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. 

 
Till de delar som bolagets vid var tid gällande regler avseende insiderhandel inte begränsar detta 
är optionsrätterna fritt överförbara och pantsättningsbara. Den som innehar optionsrätten är skyldig 
att utan dröjsmål skriftligen informera bolaget om överlåtelse eller pantsättning av optionsrätter. 

 
Ändring av bolagets firma och bolagsform 

 
Enersizes ordinarie bolagsstämma 1.3.2017 beslöt att bolaget ombildas till ett publikt aktiebolag 
och att bolagets nya firma är Enersize Oyj, på svenska Enersize Abp och på engelska Enersize Plc. 
Ändringarna av firman och bolagsformen registrerades i handelsregistret 23.3.2017. 

 
Koncernstruktur 

 
Bolaget har två av bolaget till 100 % ägda dotterbolag, Enersize Hong Kong Ltd och Enersize 
Advanced Research AB. 

 
Aktie och aktieägare 

 
Bolagets aktier infördes i värdeandelssystemet 24.3.2017 och togs som mål för multilateral handel 
på marknadsplatsen First North Sweden som upprätthålls av Nasdaq Stockholm AB 15.6.2017 
under symbolen ENERS. 

 
Under räkenskapsperioden varierade aktiens pris på marknadsplatsen First North Sweden mellan 
6,05 och 9,20 svenska kronor (SEK). Periodens avslutskurs var 6,40 svenska kronor. 

 
Den sammanräknade omsättningen på Enersizes aktie år 2017 var 24.220.657 aktier. Bolaget äger 
inte av sina egna aktier. 

 
Allmänna risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten 

 
Riskerna som hänför sig till bolagets verksamhet har beskrivits i den broschyr som utarbetades i 
och med att bolaget noterades på börsen och i dem har inte skett några väsentliga förändringar. 

 
Väsentliga händelser efter att räkenskapsperioden löpt ut 

 
Enersize undertecknade i början av februari 2018 ett avtal med Dürr Systems AG (en del av Dürr 
Group) om ett energieffektivitetsprojekt som ska genomföras på Dürr Groups 
fabriksområde/huvudkontor i Tyskland. 

 
I mitten av mars 2018 anställde Enersize Sami Kyllönen som Vice President Operations, China 
och som projektchef med ansvar för verksamheten i Kina. 



   
 

Enersize meddelade i slutet av mars 2018 om ett tekniskt genombrott som gjorde att man lämnade in 
två strategiskt mycket viktiga patentansökningar som bygger på genombrottet. Ansökningarna gäller 
delvis en metod för simulering och utvärdering av kompressorsystem och delvis en metod för 
analysering av energieffektiviteten och orsakssammanhanget i kompressorsystem. Bägge 
patentansökningarna lämnas in parallellt i Sverige och Kina. 

I slutet av mars 2018 meddelade bolaget att man beaktande möjligheterna som det tekniska 
genombrottet för med sig och patentansökningarna som följt på det kommer att utveckla sin 
affärsverksamhetsmodell, vision och tillväxtstrategi så att man framöver koncentrerar sig på 
tillväxt som licensavtal möjliggör. Enersize kan också från och med nu erbjuda automatiserad 
teknik även till nya och befintliga kunder på basen av licenser och dra nytta av det i de nuvarande 
projekten. 

 
Framtidsutsikter och mål 

 
Enersize har flera pågående projekt av vilka man försöker få så många som möjligt fram till 
vinstudelningsstadiet under året 2018. Enersize har som mål att bli världens ledande företag som 
erbjuder mjukvaror, system och tjänster som hänför sig till energieffektiviteten hos tryckluftssystem. 

 
Styrelsens förslag på hur de utdelningsbara tillgångarna ska användas 

 
Bolagets utdelningsbara fria kapital är 1.557.212,44 euro. 

 
Styrelsen föreslår för ordinarie bolagsstämman att räkenskapsperiodens förlust (-1.820.406,56 
euro) överförs till tidigare räkenskapsperioders vinst-/förlustkonto och att ingen utdelning sker. 

 
 

18.4.2018 
 

Enersize Abp  
 

Styrelsen 
 

  



   
 

 
Balansräkning 

 

 

AKTIVA 

31.12.2017 31.12.2016 

BESTÅENDE AKTIVA   

Immateriella tillgångar 
Utvecklingskostnader 

 
64 523,96 

 

Immateriella tillgångar totalt 64 523,96  

Materiella tillgångar 
Byggnader och konstruktioner 

  

Maskiner och inventarier 27 394,97 22 410,70 
Materiella tillgångar totalt 27 394,97 22 410,70 

Placeringar   
Andelar av företag inom samma koncern 6118,60 1000,00 
Placeringar totalt  6118,60 1 000,00 
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 98 037,53 23 410,70 

 

RÖRLIGA AKTIVA 
Omsättningstillgångar 

Material och förnödenheter 26 104,12 32 054,53 
Varor under tillverkning 588 894,21 430 776,17 
Omsättningstillgångar totalt 614 998,33 462 830,70 

Fordringar 
Kortfristiga 

  

Försäljningsfordringar 17 272,68 18 903,14 
Fordringar från företag inom samma koncern 40 165,48  
Lånefordringar 820,90  

Övriga fordringar 123 796,13 173 458,54 
Aktiva resultatregleringar 11 765,82  
Kortfristiga fordringar totalt 193 821,01 192 361,68 
Fordringar totalt 193 821,01 192 361,68 

Kassa och bank 1 822 964,34   11 726,52 
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 2 631 783,68   666 918,90 

 
AKTIVA TOTALT                                                 2 729 821,21                  690 329,60 
 
 
 

  



   
 

 
Balansräkning 

  

 

PASSIVA 
EGET KAPITAL 

31.12.2017 31.12.2016 

Aktiekapital 82 296 ,54 82 296,54 
Övriga fonder   

Övriga fonder 5 712 185,38 1 684 750,62 
Tidigare räkenskapsperioders vinst (förlust) -2 302 293,88 -1 967 283,44 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -1 820 406,56 -335 010,44 
EGET KAPITAL TOTALT 1 671 781,48 -535 246,72 

 
 
 

FRÄMMANDE KAPITAL 
Långfristigt 

Övriga skulder 
 

254 941,95 
 

390 735,26 
Långfristigt totalt 254 941,95 390 735,26 

Kortfristigt 
Erhållna förskott 

  
13 338,00 

Leverantörsskulder 43 713,44 78 129,81 
Övriga skulder 494 631,73 699 736,91 
Resultatregleringar 264 752,61 43 636,34 
Kortfristigt totalt 803 097,78   834 841,06 

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 1 058 039,73   1 225 576,32 
 

PASSIVA TOTALT    2 729 821,21                  690 329,60 



    

 
Resultaträkning 

 
 

 1.1.2017 - 31.12.2017   1.1.2016 - 31.12.2016 

 
OMSÄTTNING 223 988,89 351 424,78 
Övriga rörelseintäkter 97 412,89  
Material och tjänster   

Material, förnödenheter och varor   

Inköp under räkenskapsperioden -382 285,36 -111 915,69 
          Förändring av lager 152 167,63 42 532,90 

Köpta tjänster  
Material och tjänster totalt 

Personalkostnader 

  -49 442,00 -18 200,00 
-279 559,73 -87 582,79 

 

Löner och arvoden 
Lönebikostnader 

-512 465,91 -274 008,58 

Pensionskostnader -73 360,75 -61 928,44 
  

Övriga lönebikostnader 
Personalkostnader totalt 

Avskrivningar och nedskrivningar 

  -6 161,27 -9 473,35 
-591 987,93 -345 410,37 

 

Avskrivningar enligt plan -9 131,66 -7 470,23 
Avskrivningar och nedskrivningar totalt -9 131,66 -7 470,23 

Övriga rörelsekostnader     -889 390,08 -243 230,04 
RÖRELSEVINST/FÖRLUST 
Finansiella intäkter och kostnader 

-1 448 667,62 -332 268,65 

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 80,67 2,54 
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader     -371 819,61 -2 744,33 
Finansiella intäkter och kostnader totalt     -371 738,94 -2 741,79 

VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH 
SKATTER 

-1 820 406,56 -335 010,44 

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST    -1 820 406,56   -335 010,44 



   
 

Noter till bokslutet 31.12.2016 
Noter i enlighet med bokföringsförordningen 

Noter angående tillämpade bokslutsprinciper 
 

Bolaget genomgår företagsrekonstruktion. Rekonstruktionsplanen fastställdes 11.7.2014. 
 

1. Bokslutet har uppgjorts i enlighet med bestämmelserna om småföretag 
(Statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags 
bokslut 1753/2015) 

 
2. Uppgifterna om den föregående räkenskapsperioden är jämförbara med denna räkenskapsperiod. 

 
3. Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden, inget nämnvärt. 

 
4. Bolaget är moderbolag till Enersize Hong Kong Ltd: (100%, hemort Hong Kong) och Enersize 

Advanced Research Ab (100%, hemort Lund, Sverige). 
 

5. Något koncernbokslut har inte uppgjorts, dotterbolagen har inte haft någon betydande verksamhet under 
räkenskapsperioden. 

 
6. Bolaget noterades på börsen First North 2017 och bolagets aktier ingår i 

värdeandelssystemet. 
 
 

Avskrivningarna har beräknats utgående från den ekonomiska användningstiden enligt följande: 
Tillgång  Avskrivningsmetod 
Maskiner och inventarier   25 % avskrivning på utgiftsresten 
Aktiverade utvecklingskostnader Lineär avskrivning under 10 år 

 

Principerna för hur kursen på poster i utländsk valuta räknats ut 
 

Kursförändringen i bolagets valutakonto har bokförts i enlighet med Finlands Banks snittkurs 
bokslutsdagen och skillnaden har i balansräkningen bokförts på sitt eget konto som kalkylerad 
kursförändring. 

 
Leverantörsskulderna och övriga kortfristiga valutaskulder har värderats till Finlands Banks snittkurs 
bokföringens registreringsdag.  

 

Noter till resultaträkningen 
 

Utdelningsavkastningarnas, ränteintäkternas och räntekostnadernas sammanlagda 
belopp 

 

Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter 80,67 
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader  -371 819,61 
Totalt -371 738,94 

 
Noter till balansräkningens passiva 

 
Utredning av affärsvärdet och aktiverade utvecklingskostnaders avskrivningstider 

 

Utvecklingskostnaderna som aktiverats i balansräkningen avskrivs på 10 år, eftersom effekten som 
alstrar intäkter empiriskt beräknats vara i minst tio år. Under räkenskapsperioden har inte gjorts några 
avskrivningar, eftersom utvecklingsprojekten inte är slutförda. 



   
 

 
Specifikationer av koncernfordringarna 

 
Enersize Advanced Research Ab  

Koncernfordring 40.165,48 EUR 

 
Noter till balansräkningens passiva 
Specifikation av eget kapital 
 

EGET KAPITAL 31.12.2017 31.12.2016 
Aktiekapital 
Aktieemission 

82 296 ,54 82 296,54 

Aktieemission 5 712 185,38 1 684 750,62 
Tidigare räkenskapsperioders vinst (förlust) -2 302 293,88 -1 967 283,44 

Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 
EGET KAPITAL TOTALT 

 

  -1 820 406,56 -335  010,44 
1 671 781,48 -535 246,72 
 

Säkerheter och ansvarsförbindelser 
Skulder och säkerheterna för dessa enligt balanspost och säkerhetsslag 

 
 

Specifikation av 
främmande kapital 

 
Skuldbelopp 

 
 Ställda panter 

Inteck-
ningar 

 
Övriga 

säkerheter 

 
Säkerheter totalt 

Kapitallån      

Lån från kreditinstitut      
Lån från pensionsbolag      

Finnvera Oyj 240 551,03  400 000 83 000 1) 483.000 EUR 
Övriga skulder 985 025,29     

Totalt 1 225 576,32     

 
1) Säkerheter ställda till Finnvera Oyj: 
Företagsinteckning skuldebrev 1-5 totalt 400.00 EUR 
Generell borgen Juha Tuomas Rouhikko 30.000 EUR 
Särborgen Juha Tuomas Rouhikko 32.000 EUR  
Särborgen Juha Tuomas Rouhikko 21.000 EUR 

 

Transaktioner med intressenter 
 

Bolaget har i sin balansräkning gamla projektlånsarrangemang, vilkas avtalsvillkor avviker från 
sedvanliga avtal som sluts på kommersiella villkor. Dessa projektlån har delvis erhållits från bolagets 
nuvarande ägarbolag. De kumulerade ansvaren som gäller bolagets projektlån har i 
räkenskapsperiodens bokslut bokförts som egna skuldposter. Nedan specificerat de intressenter som 
hör till bolagets ägare och med vilka Enersize Abp har gällande projektlånsarrangemang. 

 
 

Intressent 
 

Skuldbelopp 
 

Kumulerade 
räntekostnader 

 
Ansvar totalt 

Loudspring Oyj (f.d. 
Cleantech Invest Oyj) 

 
148 000,00 

 
127 706,06 

 
275 706,06 

Thorkel Investment Oy 4 942,15 18 363,00 23 305,15 

Totalt 152 942,15 146 069,06 299 011,21 

 
  

  



  
 

 

 
Noter som gäller personalen och medlemmar i förvaltningsorgan 
 
Antal anställda och personalkategorier 

Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt 6 anställda. 

 

Innehav i andra företag 
 

 
Bolagets namn och 

hemort och 
bolagsform 

 
Antal. 

 
Andel av alla 

aktier 

 
Nominellt 
värde/st 

 
Bokförings-
värde 

 
Räkenskaps-
periodens vinst 

 
Eget kapital 

Enersize Hong Kong Ltd 10 000 100%  1 000   

Enersize Advanced 
Research Ab 

 
50 000 

 
100% 

  
5 118,60 

  
5 118,60 

 
Noter i enlighet med aktiebolagslagen 

Aktiekapital per aktieslag och bolagsordningens huvudsakliga 
bestämmelser om varje aktieslag 

 
 

 Registrerad Antal. Nominellt värde Aktiekapital 
 

Rösträtt/st 

Serie A 29 229 680 - 82 296,54 1 röst per aktie 

 
Bolagets aktier ingår i värdeandelssystemet.  

Kalkyl över utdelningsbara medel 

Tidigare räkenskapsperioders vinst -2 302 293,88 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -1 820 406,56 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 5 712 185,38 
Poster (-) som minskar de utdelningsbara medlen   -32  272,50 
Fritt eget kapital totalt 1 557 212,44 

 
 

Verksamhetsberättelseuppgifter som avses i aktiebolagslagen 
 

Styrelsen föreslår att bolagets förlust 1 820 406,56 € överförs till vinstmedelskontot och att ingen 
utdelning betalas ut. 



Enersize ABP FO-nummer 2317518-8 Balansbok 31.12.2017 
 

Bokföringsböcker 

Dagbok  ADB-verifikat 
Huvudbok  ADB-verifikat 
Lönebokföring  ADB-verifikat 
Försäljningsreskontra ADB-verifikat 
Inköpsreskontra  ADB-verifikat 
Balansbok  separat, inbunden 
Balansspecifikationer separat, inbunden 
 
 
Verifikatslag och förvaring 

	
Verifikatslag och förvaring 
    Verifikatslag och -serie 

 
 Verifikat A 1 – 561 pappersverifikat 
 Bankverifikat TP 50000 – 50017 pappersverifikat 
 
 
  
 Bokslutets 31.12.2017 underskrift 

	
Helsingfors den 22 mars 2018 

 
Sami Mykkänen, verkställande direktör Christian Merheim, ordförande 

 
 
Pirita Mikkanen   Thomas Bengtsson 

 
 

 Bokslutspåteckning 
Över utförd revision har i dag givits revisionsberättelse. 

Björneborg den 3 april 2018 

 

Markku Leino, CGR 
 

 
 
 
 


