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REVISIONSBERJiTTELSE
Till medlemmarna i Finlands Svenska Skidforbund FSS r.f.

Revision av bokslutet

Uttalande
Vi har utfiirt en revision av bokslutet ör Finlands Svenska Skidförbund FSS r.f. (fo-nummer 0234755-
0) for råikenskapsperioden I .l .2019 - 3l .12.2019. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och
noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar ett överskott.pä29.226,93 euro, en rättvisande bild av
foreningens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftva-
rande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppffller de lagstadgade kraven.

Grund ftir uttalandet
Vi har utftirt vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revis-
ionssed beskrivs nåirmare i avsnittet Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet. Vi iir oberoende i
fiirhållande till öreningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utfijrda revisionen och
vi har i öwigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och iindamålsenliga som grund for våra uttalanden.

Styrelsens ansvar fiir bokslutet
Styrelsen ansvarar fiir upprättandet av bokslutet och fiir att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med
i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfuller de lagstadgade kraven.
Styrelsen ansvaftr även for den intema kontroll som den bedömer iir nödviindig ftir att upprätta ett bok-
slut som inte imeMller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen ftir bedömningen av fiireningens formåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, niir så iir tilliimpligt, om örhållanden som kan påverka ftirmågan att fort-
sätta verksamheten och att anvåinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om man avser att likvidera foreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realist-
iskt altemativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Vårt mål iir att uppna en rimlig grad av siikerhet om huruvida bokslutet som helhet irurehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att liimna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig siikerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti ftir
att en revision som utftirs 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 örväntas påverka de ekonomiska beslut som anviindare fattar
med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed anviinder vi professionellt omdöme och har enprofession-
ellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utör granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än for en väsentlig felaktighet som berorpå fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intem kontroll.
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. skaffar vi oss en ftirståelse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse ftir vår
revision ftir att utforma granskningsätgärder som dr lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte fiir attutlala oss om effekliviteten i den interna kontrollen.

r utviirderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i ledning-
ens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om öreningens fiirmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-
rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama i bokslutet om den väsentliga osäkerhets-
faktorn 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 en örening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, diiribland
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 for öreningens styrning avseende, bland annat, revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ftir den, samt betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat
under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter

övrig information
Styrelsen ansvarar flor den övriga informationen. Öwig information omfattar informationen i verk-
samhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av boks-
lutet och i samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan
informationen i verksamhetsberättelsen och bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under
revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i övrigt verkar innehålla väsentliga felak-
tigheter. Det åir ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt
gällande bestämmelser.

Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksam-
hetsberättelsen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberät-
telse.

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det fiirekommer en väsentlig felaktighet i inform-
ationen i verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande
detta.

Helsingfors den29 maj 2020

Nexia Oy
Revisionssamfund
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Christer Antson, CGR Markus Palmola, GR
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Verksamhetsberättelse 2019

Finlands Svenska Skidförbund FSS rf

Förbundets namn är Finlands Svenska Skidfdrbund FSS r.f. och dess hemort är Helsingfors
stad.
Förbundets officiella språk är svenska. FSS är anslutet till Finlands Svenska ldrott FSI rf. och
följer i sin verksamhet den distriktsindelningsom FSI antagit, vilken omfattar Nylands-
Åbolands ldrottsdistrikt, Österbottens ldrottsdistrikt samt Ålands idrottsdistrikt.

FSS:s syftemål är att utgöra ett specialförbund för de svenskspråkiga idrottsföreningar i

Finland, vilkas verksamhet omfattar längdåkning, utförsåkning, skidskytte, backhoppning
eller nordisk kombination.
Sitt syftemål uppnår FSS genom att inom det svenska Finland:
- Organisera verksamheten på ovannämnda skididrottens område
- Arbeta och verka för en tävlingsinriktad helhetsutveckling av dessa skididrotter
- Väcka intresse för skidverksamhet och främja utbildningen av framstående
tävlingsidrottare samt i övrigt sprida insikter om och betydelsen av fysisk fostran.

Verksamhetsåret 2019

Året har präglats av en stram ekonomi men i övrigt har verksamheten följ tidigare års
mönster.
Förbundets kansli finns i Finlands Svenska ldrott rf:s utrymmen i Sportens hus på

Gjuterivägen 10 Helsingfors.

Organisation

Förbundet har under året haft en deltidsanställd ombudsman och en heltidsanställd
förbundstränare och i övrigt samarbetat med Vörå ldrottsgymnasium runt
träningsverksamheten på ungdomssidan.

Ekonomi

Vid årsskiftet visar förbundets egna kapital ett plus pä 26 395,07 i bokslutet. Vid årsskiftet
2OL8/19 var det egna kapitalet på minus men arbetet med att få det egna kapitalet på plus
inleddes genast i början av 2019. Året resultat visar ett plus pä 29 226,93 euro. Balansen
slutar på L36 587,26 euro.
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Osäkerhetsfaktorer

De finansiella riskerna är starkt förknippade med hur statsförvaltningen ser på att stöda
idrott på svenska i Finland. Förbundet är också starkt beroende av sina egna
samarbetspartners.

Organisation och förvaltning

Styrelsen 20L9
Ordförande Ulf Stenman
Viceordförande Niklas Enlund
Medlemmar Stefan Storvall

Jan Halonen
Malin Johansson

Mats Johansson

Johan Lönnqvist
Förbundet har haft både fysiska och e-post möten under året.
Ett träningsutskott och ett ekonomiutskott har fungerat under året

Revisorer

Förbundet anlitar samma revisorer och revisionssamfund som Finlands Svenska ldrott.

Framtidsutsikter

Förbundet strävar att verksamheten under kommande år hålls på samma höga nivå som

under det gångna året. Styrelsen kommer att fokusera på att få ekonomin i balans utan att
verksamheten lider. FSS skallvara den ledande distriktsorganisationen inom skidsporten i

Finland även i framtiden.

(,



Bokföring 10.0.0.316
Present.valuta EUR

Finlands Svenska Skidftirbund FSS rf
BALANSN:IXNING AKTIVA

Perioden
1.1.2019-31.12.2019

Perioden
1.1.2018-31.12.2018

BESTÅENDEAKTIVA
Materiella tillgångar

Öwiga materiella tillgångar

Materiella tillgångar Totalt
Placerade medel

Aktier och andelar

Placerade medel Totalt

BESTÅENDE AKTIVA Totalt
RÖRLIGAAKTIVA

Fordringar

Kundfordringar

Resultatregleringar

Fordringar Totalt

Kassa och banktillgodohavanden

Kassa och banktillgodohavanden Totalt
RÖRLIGA AKTIVA Totalt

28 019,49 33 442,61

28 019,49

1682,05

33 442,6t

1692,05

1 682,05 1682,05

29 701,54

3 190,00

264,18

35124,66

3 220,43

2138,57
3 454,18

103 431,54

5 359,00

89 969,85

I03 431,54 89 969,85

106 885,72 95 328,85

Balansräkning aktiva totalt 136 587,26 130 453,51

q
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Bokföring 10.0.0.316
Present.valuta EUR

Finlands Svenska Skidfiirbund FSS rf
BALANSN:TNING PAS SIVA

Perioden
1.1.2019-31.12.2019

Perioden
1.1.2018-31.12.2018

EGET KAPITAL
Eget kapital

Eget kapital Totalt
Balanserat resultat

Balanserat resultat Totalt
Räkenskapsperiodens överskott /

underskott

Räkenskapsperiodens överskott /
underskott Totalt

EGET KAPITAL Totalt
Skulder

Långfristigt

Skulder till penninganstalter

Långfristigt Totalt

Kortfristigt

Skulder till penninganstalter

Leverantörsskulder

Resultatregleringsskulder

Kortfristigt Totalt

Skulder Totalt

24 005,11 24 005,11

24 005,11

-26 836,97

24 005,I1

26 525,90

-26 836,91

29 226,93

26 525,90

-53 362,87

29 226,93 -53 362,87

26 395,07

16 579,44

-2 831,86

23 761,34

t6 579,44

7 181,90

9 858,52

76 572,33

23 761,34

7 046,84

6162,46

96 314,13

93 612,75 109 524,03

110192,19 133 285,37

Balansräkning passiva totalt 136 587,26 130 453,51

Finlands Svenska Idrott r.f. - 2i6952ANDLIN

(,

@ Visma 2020 C:\apps\SaasNova\TH\kptulos2.rpt



Bokföring 10.0.0.316
Present.valuta EUR

Finlands Svenska Skidliirbund FSS rf
RESULTATRAKNING

Perioden
1.1.2019-3t.t2.2019

Perioden
1.1.2018-31.12.2018

ORDINAzuE VERKSAMHET
Intäkter utbildning

Intäkter utbildning Totalt
Kostnader utbildning

Kostnader utbildning Totalt
Intäkter träning

Intäkter träning Totalt
Kostnader träning

Kostnader träning Totalt
Intäkter tävling

Intäkter tävling Totalt
Kostnader tävling

Kostnader tävling Totalt

ORDINAzuE VERKSAMHET Totalt

ORGANI SATIONSVERKSAMHET
Personalkostnader

Löner

Lönebikostnader

Personalkostnader Totalt
Övriga kostnader

Uppvaktningar

Administrationskostnader

Övriga kostnader Totalt
ORGANISATIONSVERKSAMHET Totalt
öveRsrorrÄJNDERSKoTT
TILLFÖRDAMEDEL

Intäkter

Intäkter Totalt

Kostnader

Kostnader Totalt

TILLFÖRDA MEDEL TOtAIt

övsnsrorr/uNDERsKorr
INVESTERINGS- OCH
FINANS IERINGSVERKSAMHET

Intäkter

Intäkter från finansieringsverksamhet

Intäkter Totalt

Kostnader

Räntekostnader

Kostnader Totalt

INVESTERINGS- OCH
FINANSIERINGSVERKSAMHET Totalt
övsnsrorrruNDERSKorr
ALLMÄNNAUNDERSTÖD

Intäkter

Intäkter Totalt

Allmänna understöd

0,00

0,00

-654,00

-654,00

8l 855,50

81 855,50

-97 540,13

-91 540,13

25 990,00

25 990,00

-60123,06

-60123,06

-50 471,69

-13 200,00

-2 667,60

-15 867,60

-599,50

-r3112,82

-14 30t,32

-30 t68,92

-80 640,61

15 673,76

t5 673,76

-473,86

-473,96

15 199,90

-65 440,71

33,55

33,55

-524,20

-524,20

-490,65

-65 931,36

50 000,00

50 000,00

50 581,41

400,00

400,00

-l 313,66

-1313,66

68 899,08

68 899,08

-19 396,85

-19 396,85

213t4,12
21 314,12

-50115,11

-50 7 15,ll
-40 812,42

-16 662,12

-2 075,37

-18 738,09

-3',13,50

-12 465,65

-12 839,15

-31 577,24

-72 389,66

16 712,50

16 712,50

0,00

0,00

16 712,50

-55 677,16

18,37

18,37

0,00

18,37

-55 658,79

0,00

0,00

0,00

7 719,04

Finlands Svenska Idroft r.f. - 216952ANDLIN
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Finlands Svenska

RESULTA
Skidftirbund FSS rf
TRIiKNING

Bokfiiring 10.0.0.3f6
Present.valuta EIJR

Perioden
r.1.2019-31.12.2019

Perioden
1.1.2018-31.12.2018

Allmänna understöd Totalt
ALLIVI,{}INA UNDERSTÖD Totalt

NÄTBNSTEpSPERIODENS RESULTAT
AVSKRN/NINGAR
Avskrivningar
Avskrivningar Totalt

AVSKRI\TNINGAR Totalt

50 581,41 7 7 t9,04

100 581,41

34 650,05

-5 423,12

7 719,04

-47 939,75

-5 423,12

-5 423,12 -5 423,12

-5 423,12 -5 423,12

RÄTSNSKAPSPERIODENS
övpRsrorr (uNDERSKorr)

29 226,93 -53 362,87

@ Visma 2020 C :\apps\SaasNova\TTl\kptulos2.rpt Finlands Svenska Idrott r.f. - 216952ANDLIN 
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1.1

Finlands Svenska Skidförbund rf

Bokslutets noter

1 Notuppgifter som gäller uppgörande av bokslut

Principer för upprättande av bokslutet

Föreningen har tillämpat statsrådets forordning om uppgifter som skall tas upp i små- och
mikroföretags bokslut.

1.2. Värderingsprinciper

Maskiner och bilar har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader
med avdrag för planenliga avskrivningar, De planenliga avskrivningarna är baserade
på tillgångarnas ekonomiska livslängd.

De årliga avskrivningarna är:

Bil, VW Caravelle Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning på 8 år

Aktier och övriga värdepapper är upptagna i bokslutet till sitt anskaffningsvärde

I



2. Balansräkningens noter

2.1 Kassa och banktillgodohavanden

Kassa
Vasa Andelsbank brukskonto

Aktia Bank
31.12. Kassa och bank totalt

2.2 Förändringar av eget kapital

1.1 Tidigare räkenskapsperioders överskotUunderskott -
1.1. Kapital

1. 1. Finansieringsfond
Räkenskapsperiodens överskotVu nderskott

31 .12 Eget kapital totalt

2.3 Skulder
Leverantörsskulder

Kontoskulder 9 858,52
Skulder till penninganstalter

Avbetalning
Avbetalning

23 761,34
Resultatregleringar

2019

33 922,77
69 508,77

2018

20 364,63
69 605,22

103 431,54

2019
26 836,97
6 000,00

18 005,11
29226 93
26 395,07

2019

89 969,85

2018
26 525,90
6 000,00

18 005,11
53 362 87

på bil, til
på bil, til

7 181,90
16 579,44

2 831,86

2018

6162,46

7 046,84
23 761 34

3. Resultaträkningens noter

3.1 Ordinarie verksamhetens intäkter

I betalning 2020
I betalning 2021

Resultatregleringssku lder
Förskottsinnehållning
Socialskyddsavgifter

lntäkter utbildning
lntäkter träning
lntäkter tävling

I ntäkter övrig egentlig verksamhet
lntäkter totalt

30 808,18

96 314,7376 314,73
250,75

6,85
76 572,33

2019

81 855,50
25 990,00

96 314,73

2018
400,00

68 899,08
21314,12

3.2 Ordinarie verksamhetens kostnader

107 845,50 90 613,20

2018
1 313,66

79 396,85
50 715,11

Kostnader utbildning -

Kostnader träning -

Kostnader tävling -
Kostnader övrig egentlig verksamhet

2019
654,00

97 540,13
60 123,06

(

Kostnader totalt - 158 317,19 131425,62



Personalkostnader 2019
13 200,00
2667,60

2018
16 662,72Personalkostnader -

Pesonalbikostnader -

Medlemsavgifter
Övriga intäckter från tillförda medel

Tillförda medeltotalt

Avskrivningar

Stiftelsebidrag
Statsbidrag

Tillförda medeltotalt

2 075 37
Personalkostnader totalt - 15 867,60

Anställd personal i genomsnitt

Övriga kostnader

Hyror kontorsmaskiner
Övriga kostnader (uppvaktningar) -

Reklamkostnader
Övriga kostnader för ordinarie verksamhet (administration) -

588,50

13712,82
Övriga kostnader totalt - 14 301,32

3.3 Tillförda medel
2019

1 700,00
13 973,76
15 673,76

Kostnader av tillförda medel
Kostnader av tillförda medel totalt

3.4. lnvesterings- och finansieringsverksamhet

Ränteintäkter
I nvesterings- och finansieringsverksamheten totalt

2019
33,55
33,55

3.5. Avskrivningar
2019

5 423 12

Avskrivningartotalt - 5 423,12

3.6. Allmänna understöd
2019

50 000,00
50 581 41

100 581,41

4. Ansvarsförbindelser

Nordea Rahoitus Suomi, bilavbetalning till betalning2020 -
2019

7181,90
16 579,44

2019
0,5

2019

18 738,09

2018
0,5

2018

373,50

12 465,65
12 839,15

2018
1 850,00

14 862,50
16 712,50

2018
19,37
18,37

2018
5 423 12

5 423,12

2018

7 719 04
7 719,04

2018
7 046,84

23761 34

(,

Nordea Rahoitus Suomi, bilavbetalning till betalning 2021 -
23761,34 30 808,18



Försäkran

Vi undertecknade ft)rsåikrar, i egenskap av medlemmar i styrelsen ftir Finlands Svenska

Skidftirbund FSS r.f., att vi idag godkant ftirbundets bokslut ftir 2019, vars

- balans slutar på € 136.587,26 och

- resultat visar ett överskott om€29.226,93

2020

Martin Strand
viceordförande

... .4 .i''

!,/' !tl',/"'
'r ! ,ril\ /',

Vråti" Johansson
styrelsemedlem

Niklas Enlund
styrelsemedlem

Johan

Tilinta rka stusyhteisö
Revisionssamfund

an
styrelsemedlem

/,#o h/,

N ovl

Lotta Wasström
styrelsemedlem

Revisionsanteckning

Över utftird revision har idag avgetts berättelse

Helsingforsden gg ot4t/
2020
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Specificationer till bokslutet

Materialle tillgångar
Bil, Volksvagen Transporter

Aktier och andelar
Vasa Telefon Ab, 1 st
Ab SwinghillOy, 4 st.

€

28 442,61

28 442,61

0,17
1 681,88

€ 1 682,05

Kontofod rin gar 31 .12.201 9
5551 Sibbo Vargarna
5578 lngå lF
5601 Norrvalla Ski
5616 Norrvalla Ski
5642 lF Asarna
5643 Norrvalla Ski
5646 Norrvalla Ski
5656 lF Asarna
5661 lF Minken
5663 lF Asarna
5664 lF Minken
5665 lF Asarna
5666 lF Femman
5668 Pargas lF
5670 Sibbo Vargarna
5672 Parttimaa
5673 lF Asarna
5674 lF Minken
5675 lF Femman
5676 Norrvalla Ski

läger
läger
läger
låger
valla
valla
läger
läger
valla
valla
valla
valla
valla
valla
valla
valla
valla
valla
valla
valla

95,00
135,00
160,00
500,00
180,00
60,00

420,00
120,00
120,00
60,00

240,00
30,00

120,00
60,00
30,00

200,00
270,00
240,00
90,00
60,00

Aktiva resultatregleringar 31.12.2019
Kokkolan matkatoimisto, resa är 2020

Finansieringsbolagslå n 31.12.2019
NordeaSuomi Bilavbetalning,tillbetalning2020
NordeaSuomi Bilavbetalning,tillbetalning202l

€

€ 3 190,00

264,18

264,18

7181,90
16 579,44

€ 23 761,34



Kontosku ld er 31.12.2019
lngves & Svanbäck
Vörå kommun
SkiGo
Veritas
SEB kort
Työllisyysrahasto

Bussresa
Tränartjänst
Vallor
pensionsavgifter
kostnader
arbetslöshetsförsäkrin g

4 450,00
2 500,00

204,92
214,20

2382,50
107,00

€ 9 858,52

76 314,73

€ 76 314,73

Passiva resultatregleringar 31.12.2019
Vörå Skidverksamheten iVörå



Avskrivn i ng 3t.L2.20L9

Maskiner och bilar har upptagits i balansräkningen enligt direkta anskaffningskostnader

med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna är baserade

på tillgångarnas ekonomiska livslängd.

De årliga avskrivningarna är:

Bil, VW Caravelle

Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning på 8 år

Bilens värde i bokföringen 1.1..2OI9

Avskrivning 2019

Bilens värde i bokföringen 3t.12.20L9

33 442,6r

5 423,L2

280L9,49


