
REVISIONSBERÄTTELSE 

Till Enersize Oy:s årsstämma 

Jag har reviderat Enersize Oy:s bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015. 

Bokslutet omfattar balansräkningen, resultaträkningen och noter till bokslutet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger 

riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser 

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 

Min skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet på grundval av min revision. Revisionslagen förutsätter 

att jag iakttar yrkesetiska principer. Jag har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God 

revisionssed förutsätter att jag planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida 

bokslutet innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna i styrelsen eller verkställande 

direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelser som kan leda till skadeståndsskyldighet 

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 felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av 

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 min mening har jag inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för mitt 

utlåtande. 

Ytterligare uppgifter 

Rekonstruktionsplanen för bolaget fastställdes 11.7.2014. Trots att rekonstruktionsplanen fastställdes är 

bolagets eget kapital ännu negativt 480 236,28 euro. Bolagets resultat har varit kännbart förlustbringande. 

Enligt min mening är det nödvändigt att förstärka bolagets egna kapital för att trygga bolagets 

verksamhetsförutsättningar. 

Utlåtande 

Enligt min mening ger bokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om bolagets ekonomiska ställning och 

resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande 

upprättande av bokslut. 
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