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Bokslutet skall bevaras till 31.12.2030.
Bokslutet har upprättats i enlighet med kapitlen 2 och 3 gällande småföretags bokslut
i Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut.

BFN 1950 15.03.2016
Uppgift om vilka bestämmelser som följts när bokslutet upprättats [SMF 1:1.5 § 1 punkten]
Uppgiften som enligt SMF krävs om vilka bestämmelser som tillämpats innebär att det ska
framgå av bokslutet om det har upprättats i enlighet med bestämmelserna om mikroföretag i 4

BFL 2:9 § (30.12.2015/1620) Förvaring av bokföringsmaterial
Bokslut, bokföringar, verifikationer och annat bokföringsmaterial ska förvaras omsorgsfullt på
ett sätt som uppfyller kraven i 7 § så att de utan ogrundat dröjsmål kan granskas av

BFL 2: 10 § Arkiveringstid för bokföringsmaterial
Bokslut, verksamhetsberättelser, bokföringar, kontoplaner samt förteckningar över bokföringar
och material ska bevaras i minst tio år efter räkenskapsperiodens utgång så att kraven i 6, 7 och
9 § uppfylls).
Om längre bevaringstid inte föreskrivs någon annanstans i lag ska räkenskapsperiodens
verifikationer, korrespondens om affärshändelser och annat bokföringsmaterial än sådant som
nämns i 1 mom. bevaras minst sex år från utgången av det år då räkenskapsperioden har
upphört så att kraven i 6, 7 och 9 § uppfylls. (30.12.2015/1620)

Bokslutet är uppgjort av:
Tiina Ollila
Vaasa Viicon Oy
Yrittäjänkatu 17
65380 Vaasa
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RESULTATRÄKNING

1
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

2 865 643,82
491 644,92
62 496,00
116 823,02

1 404 387,02
50 899,42
0,00
64 800,00

-4 648 698,64
2 642 755,60
-685 881,12
-2 691 824,16

-722 631,19
14 961,51
-184 027,84
-891 697,52

-634 873,59

-302 178,73

-107 202,04
-18 559,59
-760 635,22

-71 627,66
-12 076,28
-385 882,67

Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan
Avskrivningar och nedskrivningar sammanlagt

-229 189,37
-229 189,37

-114 043,55
-114 043,55

Övriga rörelsekostnader

-777 904,87

-497 336,66

RÖRELSEVINST (- FÖRLUST)

-922 945,86

-368 873,96

Finansiella intäkter och kostnader
Övriga ränte- och finansiella intäkter
Ränte- och övriga finansiella kostnader
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt

8 429,23
-108 862,01
-100 432,78

0,00
-38 413,72
-38 413,72

VINST FÖRE BOKSLUTSDIS. OCH SKATTER

-1 023 378,64

-407 287,68

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

-1 023 378,64

-407 287,68

OMSÄTTNING
Förändring av lager av färdiga- och varor under tillverkning
Produktion för eget bruk
Övriga rörelseintäkter
Material och tjänster
Material, förnödenheter och varor
Inköp under räkenskapsperioden
Förändring av lager
Köpta tjänster
Material och tjänster sammanlagt
Personalkostnader
Löner och arvoden
Lönebikostnader
Pensionskostnader
Övriga lönebikostnader
Personalkostnader sammanlagt
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BALANS AKTIVA

2

31/12/2020

31/12/2019

283 404,71
39 283,86
72 995,26
10 806,00
406 489,83

173 877,06
49 104,82
91 244,07
4 666,00
318 891,95

938 244,18
282 486,58
1 220 730,76

403 025,58
44 597,78
447 623,36

1 627 220,59

766 515,31

Omsättningstillgångar
Material och förnödenheter
Oavslutade produkter
Färdiga produkter/varor
Föskottsbetalning
Omsättningstillgångar sammanlagt

2 727 461,77
658 798,07
57 836,33
29 911,27
3 474 007,44

84 706,17
64 340,80
160 648,68
5 170,52
314 866,17

Långfristiga fordringar
Övriga fordringar
Långfristiga fordringar sammanlagt

23 556,25
23 556,25

28 313,74
28 313,74

Kortfristiga fordringar
Försäljningsfordringar
Lånefordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar sammanlagt

380 134,48
17 400,00
157 974,95
47 843,91
603 353,34

128 193,48
0,00
51 989,60
28 557,74
208 740,82

677 562,46
4 778 479,49

584 495,67
1 136 416,40

6 405 700,08

1 902 931,71

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Utvecklingskostnader
Övriga immateriala rättigheter
Övriga utgifter med lång verkningstid
Föskottsbetalning
Immateriella tillgångar sammanlagt
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Förskottsb. och pågående nyanläggningar
Materiella tillgångar sammanlagt
BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT
RÖRLIGA AKTIVA

Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT
Aktiva
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BALANS PASSIVA
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31/12/2020

31/12/2019

10 000,00
3 167 142,24
-1 722 475,11
-1 023 378,64
431 288,49

10 000,00
3 167 142,24
-1 315 187,43
-407 287,68
1 454 667,13

170 000,00
81 861,87
251 861,87

0,00
0,00
0,00

3 945 069,42
982 574,14
624 359,19
170 546,97
5 722 549,72

1 680,00
333 683,14
47 984,49
64 916,95
448 264,58

FRÄMMANDE KAPITAL SAMMANLAGT

5 974 411,59

448 264,58

Passiva

6 405 700,08

1 902 931,71

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Fonden för inbetalt fritt kapital
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsper.
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
EGET KAPITAL SAMMANLAGT
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristiga skulder
Låner från finansinstituter
Övriga skulder
Långfristigt främmande kapital sammanlagt
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott
Skulder till leverantörer
Övriga skulder
Resultatregleringar
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
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NOTER TILL BOKSLUTET
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31/12/2020

Uppgifter om de mest relevanta riskerna och osäkerhetsfaktorerna
Utvecklingskostnader
Total 283.404,71 EUR i utvecklingskostnader har aktiverats per 31.12.2020. Av detta hänför sig totalt 252.214
EUR till produkten Retinari TM. Retinari TM fokuserar på åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).
Produktutvecklingen har fördröjts under 2020 och marknadslanseringen av Retinari har senarelagts till 2022 för att
ge bolaget möjlighet att fokusera på en produkt baserad på fläderbär under åren 2020-2021.
I övrigt har bolaget produkter baserat på råmaterialet från blåbär och chaga var produktutveckling per 31.12.2021
totalt aktiverats med 5.159,09 EUR för blåbär och 26.175,66 EUR för Chaga. Eevia har redan produkter baserat
på dessa råmaterial till försäljning.
Eevia Health Oy har mycket högt ställda målsättningar och utvecklar och producerar avancerade extrakt
baserade på råmaterial från naturen. En del av Eevias produkter kräver ännu produktutveckling för att vara
optimala att producera och sälja.
Väsentliga risker hänför sig till utveckling av produkterna och lansering både gällande tidpunkt, slutlig affärsmodell
och produktlönsamhet. Det är inte garanterat att företaget kan utveckla produkterna optimalt eller att företaget
kommer att ha finansiering för att lösa alla utmaningar inom produktutveckling. Slutresultatet från all
produktutveckling är osäker.
Finansiell situation och finansieringsbehov
Eevia Health Oy är i start-up fasen och omsättningen har ökat varje år, men resultatet har varit negativt de
senaste 4 åren. Bolaget har som en följd av Covid-19 upplevt ökade efterfrågan på Eevias produkter globalt, på
grund av ett växande intresse för hälsoprodukter. Bolaget har under 2020 växt kraftigt och särskilt produkter
baserat på fläderbär har ökat försäljningen.
Efterfrågan på produkter är större än vad bolagets nuvarande produktionskapacitet klarar av.
Bolaget har under 2020 gjort nyinvesteringar i produktionsanläggningen i Kauhajoki i Finland. För att nå en
kommersiell nivå i produktionen har bolaget behov av ytterligare investeringar i produktionsanläggningen.
Investeringsbehovet i kombination med en snabb tillväxt som kräver rörelsekapital kan ge företaget en svag
likviditet på kort sikt.
Eevia lyfte i augusti 2020 ett kortsiktigt lån på 647.887 Euro från fem av bolagets ägare för att finansiera
investeringar i produktionskapacitet under hösten 2020. Dessa lån förföll till betalning i februari 2021 och bolaget
genomförde en nyemission på totalt 1.234.800 EUR i Februari 2021 för att refinansiera återbetalning av dessa lån
och för att finansiera fortsatta investeringar i produktionskapacitet. En ytterligare nyemission på 2-2,5 MEUR är
planerad under början av sommaren 2021. En förseningen eller inställning av nyemissionen kan resultera i
allvarliga likviditetsproblem
Bolaget förväntas nå lönsamhet under 2021 men på grund av att detta ännu är osäkert och det ännu inte finns
bindande förbindelser på ytterligare finansiering tyder dessa förhållanden på att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.
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Beroende av nyckelpersoner
Bolagets ledningsgrupp består av fyra personer, i tillägg har bolaget 5 erfarna skiftledare och två andra
för bolaget mycket väsentliga anställda. En snabb och oförutsedd förlust i arbetskapacitet hos någon av
dessa nyckelpersoner skulle troligen orsaka tillfälliga problem i verksamheten.

Beroende av en stor kund
Bolaget har under 2020 haft stora leveranser till en kund i USA. Dessa leveranser förväntas fortsätta och en
förlust av denna kund skulle ha en stor negativ effekt på bolagets försäljning och troligen resultera i
kortsiktigt överskott av produktionskapacitet.
Bolaget har mottagit en förskottsbetalning från kunden som vid bokslutstidpunkten uppgår till
3.512.087,42 EUR. Förskottet återbetalas genom avdrag vid betalning för leveranser av produkter.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden
Bolaget höll den 12.1.2021 en bolagsstämma var styrelsen gavs fullmakt att genomföra en emission på totalt
4.200 aktier. Denna nyemission på totalt 1.234.800 EUR, totalt 4.200 aktier gjordes i Februari 2021. Emissionen
bokades i sin helhet till Fonden för inbetalt fritt kapital.
Den 21.4.2021 har Eevias aktieägare hållit en extraordinär bolagsstämma och tagit följande beslut:
- Ändring av bolaget till ett publikt bolag. Bolagsnamnet kommer därefter att vara Eevia Health Oyj och företagets
aktiekapital höjs till 80.000 Euro genom en fondemission
- Fullmakt åt styrelsen att besluta om tidtabell för överföring av aktierna värdeandelssystemet Euroclear
- Bolaget genomför en aktiesplit i förhållandet 1:500 och antal aktier är därefter 10.560.000 aktier
- Styrelsen ges fullmakt att besluta om en aktieemission på högst 7.200 aktier (3.600.000 aktier efter genomförd
aktiesplit)
- Aija Bärlund och Johanna Panula valdes in som nya styrelsemedlemmar deras mandatperiod börjar den
1.5.2021.

Bokslutsprinciper
Värderings- och periodiseringsprinciper samt -metoder
Bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskad med avskrivningar enligt
en på förhand uppgjord plan. Som anskaffningsutgift för omsättningstillgångarna har upptagits de direkta
kostnaderna. Bolaget har under räkenskapsperioden värderat råvarulagret enligt säsongens medelpris eller
till ett lägre pris som motsvarar det sannolika försäljningspriset.

Avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem
En på förhand uppgjord plan har följts i fråga om redovisning av avskrivning på förslitning underkastade
bestående aktiva.
Utvecklingskostnader
Övriga materiella tillgångar
Produktionsmaskiner och utrustning
Maskiner och inventarier

5 år
5 år
7 år

linjärt
linjärt
linjärt

Personal
Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden
Antal anställda vid utgången av perioden

2020
12,5
21

Assently: e7a865b8aaebde106fd1129282285a3d2901e830dc1c2dca133b835c8321e78018f5011fa087421b6bf23b8933742b9642e652fd8d13bfa4eb4e907f827b0482

2019
7,4
8

Eevia Health Oy

Fo-nummer 2825194-4

6

NOTER TILL BOKSLUTET

31/12/2020

Förändring i det egna kapitalet
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Förändringar under räkenskapsperioden
Aktiekapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsperiodens slut

01.01.
31.12.

2020

2019

10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00

10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00

3 167 142,24
0,00
3 167 142,24

1 525 572,36
1 641 569,88
3 167 142,24

-1 315 187,43
-407 287,68
-1 722 475,11

-887 654,68
-427 532,75
-1 315 187,43

-1 023 378,64
421 288,49

-407 287,68
1 444 667,13

431 288,49

1 454 667,13

3 167 142,24
-1 722 475,11
-1 023 378,64
-283 404,71
137 883,78

3 167 142,24
-1 315 187,43
-407 287,68
-173 877,06
1 270 790,07

Fritt eget kapital
Fonden för inbetalt fritt kapital
Förändringar under räkenskapsperioden
Fonden för inbetalt fritt kapital

01.01.

Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder
Föregående räkenskapsperiods vinst/förlust
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder

01.01.

Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Fritt eget kapital vid räkenskapsperiodens slut
Eget kapital totalt

31.12.

31.12.

Beräkning över utdelningsbara vinstmedel
Fonden för inbetalt fritt kapital
Vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens vinst/förlust
Aktiverade utvecklingskostnader
Utdelningsbara vinstmedel totalt

Företagets aktier
Antal registrerade aktier är 16 813

Långfristiga skulder
I långfristiga skulder ingår ett belopp på totalt 70.925 Euro som förfaller till betalning
senare än efter 5 år.

Företagsinteckningar
Ansvar från hyresavtal
Förfalller till betalning under kommande 12 månader
Förfalller till betalning senare

2020
928 000,00

2019

2020
63 158,00
5 352,93

2019
63 470,00
59 073,25

0

Styrelsens förslag till disposition av fritt eget kapital
Styrelsen föreslår till bolagstämman att de utdelningsbara medlen 137.883,78 disponeras på följande sätt:
Styrelsen föreslår att ingen dividend eller annat kapital utdelas
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UNDERTECKNINGAR TILL BOKSLUTET

Seinäjoki

29.4.2021

Martin Bjørklund

Martin Bjørklund (Apr 29, 2021 20:58 GMT+2)

Martin Bjørklund
Styrelseordförande

Stein Ulve (Apr 29, 2021 23:55 GMT+3)

Stein Ulve
VD

Per Benjaminsen
Per Benjaminsen (Apr 29, 2021 18:44 GMT+2)

Magne Ruus Simensen (Apr 29, 2021 15:56 GMT+2)

Per Benjaminsen
Styrelsemedlem

Magne Ruus Simensen
Styrelsemedlem

REVISIONSANTECKNING

Över utförd revision har idag avgetts revisionsberättelse.

Helsinki

PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning

Riitta Ulvinen
KHT
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FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER, VERIFIKATSLAG OCH
FÖRVARINGSMETODER
Bokslut
Bokslut
Balansspecifikationer

Elektroniskt arkiv, skilt inbunden
Elektroniskt arkiv, skilt inbunden

Kontoplan och rapporter
Resultaträkning
Balansräkning
Kontoplan

Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv

Bokföringsböcker
Huvudbok
Dagbok
Försäljningsreskontra
Inköpsreskontra
Lönebokföring
Anläggningstillgångar

Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv

Verifikat
Bankverifikat
Försäljningsfakturor
Försäljningsinbetalningar
Inköpsfakturor
Inköpsreskontrautbetalningar
Lönebokföring
Moms-verifikat
Memorialverifikat
Verifikation till noter

Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv
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Revisionsberättelse
Till Eevia Health Abp’s (tidigare Eevia Health Oy) bolagsstämma

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 Eevia Health Abp (FO-nummer 2825194-4) för räkenskapsperioden
1.1.2020–31.12.2020. 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.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift
Vi vill fästa uppmärksamheten till not ”Finansiell situation och finansieringsbehov ” i bokslutet, som beskriver
antaget för fortsatt drift. Bolaget planerar att skaffa finansiering genom en nyemission under 2021. Eftersom det
vid tidpunkten för underskrivandet av bokslutet inte har erhållits bindande förbindelser för ytterligare finansiering,
tyder detta förhållanden, tillsammans med andra frågor som nämns i noten på att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte
modifierat vårt uttalande på grund av detta.

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
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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:
•

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.

Helsingfors 5.5.2021
PricewaterhouseCoopers Oy
Revisionssammanslutning
Riitta Ulvinen
CGR
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