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REVISIONSBERATTELSE
Till medlemmarna i Finlands Svenska Skidforbund FSS rf.
Revision av bokslutet

Uttalande
Vi har utfort en revision av bokslutet ftir Finlands Svenska Skidfbrbund FSS r.f. (fo-nummer 02347550)

ör

noter

råikenskapsperioden

till bokslutet.

I.l

.2021

-

3l.l2.202L Bokslutet omfattar balansrälcring, resultaträkning och

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar ett underskott pä18 160,74 euro, en rättvisande bild av
ftireningens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfrller de lagstadgade kraven.

Grund ftir uttalandet
Vi har utört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns slcyldigheter vid revision av bokslutet. Vi är oberoende i
örhållande till ftireningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utörda revisionen och
vi har i öwigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
iir tillräckliga och iindamålsenliga som grund ör våra uttalanden.
Styrelsens ansvar fiir bokslutet
Styrelsen ansvarar ftir uppriittandet av bokslutet och ftir att bokslutet ger

en rättvisande

bild i enlighet med

i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt upp$dler de lagstadgade kraven.
Styrelsen ansvarar även for den intema kontroll som den bedömer åir nödvåindig ftir 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 for bedömningen av foreningens örmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, niir så iir tilliimpligt, om fiirhållanden som kan påverka formågan att fortsätta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift till?impas
dock inte om man avser att likvidera ftireningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt altemativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Vårt mål iir att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller nägraväsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att liimna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rirnlig säkerhet iir en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti for
att en revision som utörs 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 fiirviintas 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 profession-

ellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Dessutom:

o

identifierar och bedömer vi riskema frir väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra
en grund ftir våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter iir högre än ftir en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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skaffar vi oss en förståelse av den del av fiireningens interna kontroll som har betydelse för var
till omständighet-

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
ema, men inte för attultala oss om effektiviteten i den intema kontrollen.

o

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 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
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om ftireningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fiista uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhetsfaklorn 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 fbrhållanden göra att en forening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

o

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

Vi kommunicerar med dem

som har ansvar for fiireningens styming avseende, bland annat, revisionens 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 för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighet är att läsa informationen i verksamhetsberättelsen i samband med revisionen av bokslutet 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 öwigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt
gällande bestämmelser.

Enligt vår uppfattning är uppgiftema i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse.

Om vi utgående från vårt arbete drar slutsatsen att det ftirekommer en väsentlig felaktighet i informationen i verksamhetsberättelsen bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande
detta.

Helsingfors den 22. apnl 2022
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Verksa m hetsberättels e 2O2L

Finlands Svenska Skidförbund FSS rf
Förbundets namn är Finlands Svenska Skidförbund 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 distriktsindelning som FSI antagit, vilken omfattar NylandsÅbolands ldrottsdistrikt, Österbottens ldrottsdistrikt samt Ålands idrottsdistrikt.

syftemål är att utgöra ett specialförbund för de svenskspråkiga idrottsföreningar i
Finland, vilkas verksamhet omfattar längdåkning, utförsåkning, skidskytte, backhoppning
FSS:s

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 2O21
Precis som året innan så har år 2021 präglats av covid-19 pandemin som gjorde att
verksamheten levde under hela året. Många läger fick flyttas och inhiberas.
Förbundets kansli finns i Finlands Svenska ldrott rf:s utrymmen iSportens hus på
Gjuterivägen 1O Helsingfors.

Organisation
Förbundet har under året haft en deltidsanställd ombudsman och en heltidsanställd
sportchef via FSl. I övrigt har man samarbetat med Vörå ldrottsgymnasium kring
träningsverksamheten på ungdomssidan.

Ekonomi
Vid årsskiftet 2O2L/22 förbundets egna kapital 36 62L,61- i bokslutet. Efter två verksamhetsår
med positiva resultat så visar årets resultat ett minus pä 78 760,74 euro. I resultatet syns
vissa kostnader som berör FSS 100 års jubileumstävling som arrangeras i början av 2022.
Balansen slutar på 98 203,24 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
sama rbetspa rtners.

Organisation och förvaltning
Styrelsen 2O21

Ordförande
Viceordförande
Medlemmar

Mats Johansson
Martin Strand
Niklas Enlund
Jan Halonen
Malin Johansson
Lotta Wasström
Johan Lönnqvist
Förbundet har haft både fysiska och e-post möten under året.
Ett träningsutskott och ett ekonomiutskott har fungerat under året
Revisorer

Som förbundets revisorer har fungerat revisionssamfundet Nexia Oy med CGR-revisor

Christer Antson som huvudansvarig revisor.

Framtidsutsikter
Förbundet strävar att verksamheten under kommande år hålls på samma höga nivå som
under det gångna året. Styrelsen kommer att fokusera på att hålla ekonomin i balans utan
att verksamheten lider. FSS skall vara den ledande distriktsorganisationen inom skidsporten
Finland även i framtiden.
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1.1.2021 - 31.12.2021

1 .1

.2020 - 31.12.2020

Ordinär verksamhet

lntäkter

105106,20

82 706,80

-206 993,91

-128 404,79

-10 747,79

-7 568,24

Kostnader
Kostnader för ordinär verksamhet

PERSONALKOSTNADER

-9 797,72

-5 423,12

-18 008,78

-11 309,64

-140 442,00

-69 998,99

38 037,29

14 325,00

0,00

-720,00

38 037,29

13 605,00

0,10

0,00

-1442,93

-389,14

-1442,83

-389,14

85 686,80

85"170,41

AVSKRIVN INGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Övriga kostnader
ÖverckotUUnderskofr

Tillförda medel
lntäkter
Kostnader
ÖverskotUUnderskott
lnvesterings- och fi nansieringsverksamhet
lntäkter
Kostnader
ÖverskotUUnderskott
EXTRAORDINÄRAPOSTER
Allmänna understöd
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BESTAENDEAKTIVA
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Materiella tillgångar tillsammans

75146,02

22 596,37

75146,02

22596,37

1 682,05

1 682,05

1 682,05

1

lnvesteringar
Övriga aktier och andelar
lnvesteringar tillsammans
BESTÄENDE AKTIVA TILLSAMMANS

682,05

76828,07

24278,42

7 810,00

120,00

0,00

10,00

7 810,00

130,00

13 565,17

97 424,94

2'1375,17

97

RÖRLIGAAKTIVA
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar tillsammans
Kassa och bank
RÖRLIGA AKTVA TILLSAMMANS

AKTIVA TITLSAMMANS
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EGET KAPITAL
Föregående räkenskapsperioders överskott (underskoft)

54782,35

Räkenskapsperiodens överskoft (underskott)

26 395,07

-18160,74

28387,28

36 621,61

il782,35

47 603,19

0,00

47 603,19

0,00

Skulder till kreditinstitut

6 919,39

16 579,44

Skulder till leverantörer

6 445,98

2 584,73

EGET KAPITAL TILLSAMMANS
FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristigt främmande kapital
Skulder till kreditinstitut
Långfristigt främmande kapital tillsammans
Kortfristigt främmande kapital

Övriga skulder
Resultatregleringar
Kortfristigt främmande kapital tillsammans

61s,08

334,92

0,00

47 551,92

13978,M

67 051,01

FRÄMMAN DE KAPITAL TILLSAMMANS

61 581,63

67 051,01

PASSIVA TILLSAMMANS

98203,24

12{ 839i36
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Finlands Svenska Skidförbund rf

Bokslutets noter
't.

Notuppgifter som gäller uppgörande av bokslut

1.1

Principer för upprättande av bokslutet
Föreningen har tillämpat statsrådets förordning 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 I år
Vallatrailer
Enligt ekonomisk livslängd, linjär avskrivning på 4 år
Aktier och övriga värdepapper är upptagna i bokslutet till sitt anskaffningsvärde.
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2. Balansräkningens noter
2.1 Kassa och banktillgodohavanden
2021

2020

Kassa
Vasa Andelsbank brukskonto
Aktia Bank
31.12. Kassa och bank totalt

13 200,73
364,44
13 565,17

42 998,93
54 426,01

2021
30 777,24
6 000,00
18 005,11
'18 160 74
36 621,61

2020
2 389,96
6 000,00

97 424,94

2.2 Förändringar av eget kapital

1. 1

Tidigare räkenskapsperioders överskott/underskott
1.1. Kapital
1

.1

. Finansieringsfond

Räkenskapsperiodens överskott/underskott 31 .1 2 Eget kapital totalt
2.3 Skulder
Leverantörsskulder

202'l

Kontoskulder

övrig skuld

6 445,98
155.25

18 005,11

28 387,28
54 782,35

2020
2 584,73
155,25

Skulder till penninganstalter

Avbetalning på bil, långfristigt
Avbetalning på bil, kortfristigt

47 603,19
6 919,38
54 522,57

16 579 44

16 579,44

Resu ltatreg leringa r

Resultatreg leringsskulder
Förskottsinnehålln ing

Socialskyddsavgifter

47 551,92
433,50
24,33
457,83

162.25
17 42
47 731,59

3. Resultaträkningens noter
3,1 Ordinarie verksamhetens intäkter
2021

Deltagaravgifter
Materialförmedling

lntäkter övrig egentlig verksam het
lntäkter totalt

84 561,20
125,O0

20 420 00
105106,20

2020
63 648,80
813,00
18 245 00
82 706,80

3,2 Ordinarie verksamhetens kostnader
2021

Resor, inkvartering - 90 093,55
Hyror 2 352,OO
Material, priser - 22 056,38
Kostnader övrig egentlig verksamhet 92 491 98
Kostnader totalt - 206 993,91

2020
86 601,34
4 211,25
20 249,47
17 342,73
128 404,79

I
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Personalkostnader

2021

Personalkostnader Pesonalbikostnader Personalkostnader totalt -

9 140,00
1 607 79
10 747,79

2021
o,2

Anställd personal i genomsnitt

2020
6 600,00
968,24
7 568,24

2020
o,2

Övriga kostnader
Övriga kostnader (uppvaktningar) Övriga kostnader (administration)
Övriga kostnader totalt -

2021
224,50
17 784 2A
18 008,78

2020
415,50
'10 894 14
11 309,64

3.3 Tillförda medel
202'l

2100,00

Medlemsavgifter
Övriga intäckter från tillförda medel
Tillförda medel totalt

35 937 29
38 037,29

Kostnader av tillförda medel
Kostnader av tillförda medel totalt

2020
1 550,00
12 775,0O
14 325,OO
720,OO
720,OO

3.4, lnvesterings- och finansieringsverksamhet
Ränteintäkter
Räntekostnader lnvesterings- och finansieringsverksamheten totalt -

2021
0,10

1442,93

2020

1 442,83

389 14
389,

I

202'l
797 72

5 423 12

9797,72

5 423,12

3.5. Avskrivningar
Avskrivningar

Avskrivningartotalt

-

2020

3.6. Allmänna understöd
Stiftelsebidrag
Statsbidrag

Tillförda medel totalt

2021
50 000,00
35 686,80
85 686,80

2020
50 000,00

35 170,41
85170,41

4. Ansvarsförbindelser
2021
Nordea Rahoitus Suomi, bilavbetalning -

54 522,57
54 522,57

Arkivreferens : 2021
hlips:'r:i(jn.'iirrrii.iei;ltiitouinrer.'t

-OO

I

2020
16 579,44
16 579,44
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Finlands Svenska Skidförbund FSS rf, 0234755-0

Bokslut 1.1.2A21 -

31j22021

Underteckning av bokslutet
Ort:

Datum:

Mats Johansson
ordförande

Martin Strand
viceordförande

Niklas Enlund
medlem

Jan Halonen
medlem

Malin Johansson
medlem

Kent Westerholm
medlem

Lotta Wasström
medlem

Henrik Byggmästar
sportchef

Revisionsantecking
Över utförd revision har idag avgivits berättelse

/o''

,,4

Ort:

t2

Datum

20LZ

Nexia Ovl
d Iå,q:ilH*HfiT-',

u----

-'-."'-

-i

C6R

CUOrtiTl A^ttlorv

Arkivreferen

s

: 2021

-OA 1

Elcclrorricllly sirln.ld / Sarkd;scsi, tllekirjoiLeltu I Flekiro,rskt srtJr.irats r'Fleklronisk srrJtrerl, Iiekiron::;k urrderskrever
hlips:i:s:,.1r vrrfna.ilei'li:ijoctintenL-ch.).ik:936.rf.r87 44$l-,1i]{..1,i)rt90-83rih.1artjil60l){:

/7.
rYA('taus PALnoA

l'lr
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FinBltdssv,ongke$&ft{förbundFSSd, 9å347166.0:' '

,, ,

,

.t:il;:;

;r:., '

.

gd&sht 1,.1"4,M1' å{ ilå/Ofi

BoKöringar och verifikationslag samt hur de bevaras
Bokslut
Bokslut och balansräkning
Kontoförteckning och saldoförteckningar
Kontospecifi k resultaträkn

i

n

g

Kontospecifik balansräkning
Kontoförteckning

BoKöringar
Huvudböcker
Verifikat
Andra
Automatisk dokument av bokslut
Bank
Customer invoice
Klient betalning
Leverantör betalning
Leverantör faktura

Alt<twe{6rons

åozttoot

1-5
1-2
1

-74

1 -402

1-313
1-197
1 - 199

,.:.

'
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KENT WESTERHOLM
2e 1 35553Jeo5-4098-83a0-a2490e0ef2fa - 2O22-O4-13 22:15:32 UTC +03:00
BanklD / MobilelD - a291ddb8-c4c6-4eca-bb40-0d3aec03c321 - Fl

NIKLAS BROR WILHELM ENLUND
3cc0c4a8-594f-4980-b22{-4b0b9e.lBf1dd - 2O22-A4-A 09i12:27 UTC +03:00
BanklD / MobilelD - 1286ecbc-f4a1 -459 1 -bd14-60c54e31 cc55 - Fl

Henrik Mikael Byggmästar
9432d1 ba-ea73-4465-bdBd-8db1 e24d9886 - 2022-04-14 12:40:31 UTC +03.00
BanklD i MobilelD - 6dffga91 -0S13-48d2,abe9-998541d31499 .. Fl

JAN ANDERS HALONEN
c5c4d95e-f090-4155-ac5e-56473d5558af - 2022-04,14 12:46,24 UTC +03:00
BanklD I MobilelD - lbb715b4 1f70-4aef -9dee,ec341 fe49051 - Fl

ALF MARTIN STRAND
347d5975-c413-4040-90cb'6584a2150e4b . 2022-04,14 13:50:08 UTC +03:00
BanklD I MobilelD - fab26e25-d55e-4045-a4cd-8bf622aae2åå - Ft

LOTTA MARIA WASSTRÖM
b66 14705'c781 - 4te6 -b127 -66c72d91 7990 - 2A22-04-17 21 :05 :35 UTC +03 :00
Bankl D I Mobilel D - 5e78sa24-9047 - 427b-b92e, 443280f86e50 - Fl

MATS JOHANSSON
389ca3ea-786a-439e-9b49-b02ac78a18d4 - 2022-04-18 16:10:46 UTC +03:00
Bankl D / Mobile D - 949aae 1 c-c7af - 4667 -g ag a-2685857b0{4b - Fl
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Malin Maria Johansson
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