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31.12.2021
AKTIVA
RÖRLIGA AKTIVA
Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till företag inom samma koncern
Långfristiga skulder sammanlagt
Kortfristiga skulder sammanlagt
Skulder till företag inom samma koncern
Övriga skulder
Resultatregleringar
Kortfristiga skulder sammanlagt

9 900 000,00
9 900 000,00

333 302,52
1 528,02
1 328,39
336 158,93

Skulder sammanlagt

10 236 158,93

Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT

69 728,13
10 305 887,06

AKTIVA SAMMANLAGT

10 305 887,06
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PASSIVA
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Aktiekapital
Aktiekapital sammanlagt
Räkenskapspreiodens vinst (förlust)
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristiga
Lån mot konvertibla skuldebrev
Långfristiga sammanlagt

80 000,00
80 000,00
-11 653,22
68 346,78

9 900 000,00
9 900 000,00

Kortfristiga
Leverantörsskulder
Skulder till företag inom samma koncern
Resultatregleringar
Kortfristiga sammanlagt

5 804,18
91,80
331 644,30
337 540,28

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT

10 237 540,28

PASSIVA SAMMANLAGT

10 305 887,06
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2.6.2021OMSÄTTNING

31.12.2021
0,00

Övriga rörelsekostnader

-13 306,29

RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)

-13 306,29

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränte- och finansiella intäkter
Från bolag i samma koncern
Från övriga
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till övriga
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt

333 302,52
0,08
-331 649,53
1 653,07

VINST(FÖRLUST) FÖRE
BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

-11 653,22

PERIODENS VINST (FÖRLUST)

-11 653,22
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Principer för upprättande av bokslut
Bokslutet har upprättats i enlighet med de krav som ställs på mikroföretag (Statsrådets förordning om uppgifter
som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut, kapitel 4).
Jämförbarhet
Den avslutade räkenskapsperioden är bolagets första.
Information om moderbolaget
Bolaget är ett dotterbolag i en koncern vars moderbolag är Endomines AB med hemort i Stockholm, Sverige.

Fördelning av eget
kapital

31.12.2021

Aktiekapital vid periodens början
Förändring under perioden
Aktiekapital vid periodens slut

0,00
80 000,00
80 000,00

Sammanlagt bundet eget kapital vid periodens slut

80 000,00

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder vid periodens slut
Periodens vinst/förlust
Sammanlagt fritt eget kapital vid periodens slut
Sammanlagt eget kapital

0,00
-11 653,22
-11 653,22
68 346,78

Beräkning av fritt eget kapital som kan utbetalas enligt ABL 13:5
31.12.2021
Periodens resultat (vinst+ / förlust-)
Medel som kan utbetalas sammanlagt

-11 653,22
-11 653,22

Styrelsens förslag till åtgärder för bolagets vinst samt förslag till eventuell utdelning av fritt eget kapital
Det finns inga medel som kan utbetalas. Räkenskapsperiodens förlust är -11 653,22 euro. Styrelsen föreslås till
bolagsstämman att ingen utdelning ges.
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Revisionsberättelse (översättning av det finska originalet)
Till Endomines Finland Oyj:s bolagsstämma

Revision av bokslutet
Uttalande
Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets ekonomiska ställning samt av resultatet av
dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det
uppfyller de lagstadgade kraven.
Revisionens omfattning
Vi har utfört en revision av bokslutet för Endomines Finland Oyj (FO-nummer 3215519-7) för räkenskapsperioden
2.6–31.12.2021. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.

Grund för uttalandet
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Vårt ansvar enligt god revisionssed beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Oberoende
Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen
och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för bokslutet
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en
rättvisande bild i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande 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 felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om man avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ än att göra något av dessa.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga
felaktigheter, 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 garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed alltid 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
tillsammans 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 inställning under hela revisionen. Dessutom:
PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning, PB 1015 (Östersjötorget 2), 00101 HELSINGFORS
Tel. 020 787 7000, www.pwc.fi
Hemort Helsingfors, Finland, FO-nummer 0486406-8
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•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 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
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt 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 fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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 revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland
upplysningarna, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med dem som har ansvar för bolagets styrning avseende, bland annat, revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Anmärkning
Som anmärkning framför vi att bokslutet är upprättat och underskrivet 12.8.2022 och således har tidsfristen för
upprättande av bokslut enligt bokföringslagen 3 kapital 6 § inte följts.

Helsingfors 18.8.2022
PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning
Panu Vänskä
CGR

