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REVISIONSBERIiTTELSE
Till medlemmarna i Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f.

Revision av bokslutet

Uttalande
Vi har utört en revision av bokslutet for Svenska Finlands Idrottsfrirbund SFI r.f. (fo-nummer
0252163-5) ör räkenskapsperioden I .l .2020 - 3l.12.2020. Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträk-
ning och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar ett överskottpä2} 850,08 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 uppftller de lagstadgade kraven.

Grund ftir uttalandet
Vi har utfort vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revis-
ionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns slqildigheter vid revision ov bokslutet. Vi är oberoende i
florhållande till öreningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utörda revisionen och
vi har i öwigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ör våra uttalanden.

Styrelsens ansvar fiir bokslutet
Styrelsen ansvarar ör upprättandet av bokslutet och for att bokslutet ger en rätMsande bild i enlighet med
i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppffller de lagstadgade kraven.
Styrelsen ansvarar även ftir den intema kontroll som den bedömer är nödvändig for att upprätta ett bok-
slut 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 upplyseq när så är tillämpligt, om örhållanden som kan påverka formågan att fort-
sätta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilliimpas
dock inte om man avser att likvidera ftireningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realist-
iskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men dr ingen garanti ftir
att en revision som utftirs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan furns. 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 användare fattar
med grund i bokslutet.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en profession-
ellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna for väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 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 fiir en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
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. skaffar vi oss en förståelse av den del av foreningens intema kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte ftir atttttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledning-
ens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder anlagandet 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 ftirmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-
rättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 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 ftirening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

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

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

Övriga rapporteringsskyldigheter

Övrig information
Styrelsen ansvarar fcjr den övriga informationen. Ovrig information omfattar informationen i verk-
samhetsberättelsen. Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.

Vår skyldighel 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 är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt
gällande bestämmelser.

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

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

Helsingfors den 6. apil202l

Nexia Oy
Revisionssamfund

Christer CGR Markus Palmola, GR
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1. Svenska Finlands ldrottsförbund SFI r.f.
I enlighet med sina stadgar har SFI till uppgift att stöda idrottsföreningar i Finland som har svensk-
språkig verksamhet iföljande idrottsgrenar: cykling, friidrott, kraftidrott och simsport.
sFl förverkligar sitt syfte genom att inom förenämnda fyra idrottsgrenar
- organiseraverksamheten
- utvecklaochförbättratävlingsverksamheten
- väcka och sprida intresse för idrottsverksamheten
- värna om moral och etik och följa uppgjorda regler för idrotten

2. Verksamhetsåret 2020
Svenska Finlands ldrottsförbunds 109:e verksamhetsår avvek både idrottsmässigt och i övrigt från det normala då
smittspridningen av viruset "covid !9" utvecklades till pandemi. Först drabbades Kina i slutet av året 2019 och
småningom spreds smittan till Europa, först ltalien och småningom även till övriga Europa. onsdagen den 11 mars
utlyste världshälsoorganisationen (WHO) pandemi.
För SFI:s del började året dock helt normalt och Sjutusan träningsläger för friidrottarna hölls i sedvanligt i Kuortane 9-
12:e januari. Den 25:e januari kundeförbundsstyrelsen konstitueras med samtliga delegater närvarande på mötetsom
hölls i samband med den finlandssvenska idrottsgalan på Finlandiahuset i Helsingfors. Cyklisterna hann även hålla ett
lyckat utlandsläger i det natursköna Deniaområdet vid den spanska kusten. Men sen - i mars blev det stopp på det
mesta. Pandemin lamslog en stor del av världens normala liv och allt stannade upp.
Förbundet valde att lägga tyngdpunkt på arbetet med jämställdhet och likabehandling och tillsatte en arbetsgrupp som
under året jobbade fram förbundets riktlinjer. Till sFl:s trakasseriombud valdes Anki Brandtberg och arbetsgruppen
bestående av Stefan Mutanen, lnger Nabb, Kira Kytölä, Björn Almark samt Tarja Krum från projektet ,,på samma Linje,,
premierades med ett hedersomnämnande på projektets slutseminarium i november.
Digitaliseringen av ekonomin slutfördes under året och både budgetering och bokföring sköts nu med verktyget Netvisor
och de som håller i trådarna är förbundets ekonomihanterare Barbara Åkerberg och skattmästare Anders wikholm.
Särskilt på utbildningssidan har samarbetet över grengränserna intensifierats och ett förbättrat samarbete med
centralorganisationen prioriteras även framledes. Förbundet följer centralorganisationens direktiv och reglementen
samt de principer och riktlinjer för idrottsverksamheten som slagits fast. Detta omfattar bl.a. antidopingprogrammet,
planen för likabehandling och jämställdhet ävensom följande av det etiska programmet Finlands svenska ldrott
utarbetat.
Trots utmaningarna under det exceptionella äret 202o har ekonomin stabiliserats och hållits inom budgeterade ramar.

2.1. Organisation
Verksamheten inom SFI är organiserad enligt friljande:

r Förbundsstyrelsen ansvarar för verksamheten och stöder förbundssekreteraren och sportchefen i att
genomföra de beslut förbundsmötet fattat. styrelsen avtalar om villkor, representerai förbundet, förbereder
förbundsmöten, utfärdar regler och styrlinjer samt övervakar att lagar, regier och planer följs. styrelsen ser
till att bokföringen är ordnad och styrelsen avger rapporter och anmälningar till handelsregister, skatteverk
osv. På förbundsstyrelsens bord ligger även insolvensfrågor och skadeståndsfrågor

o Förbundsstyrelsen sammankom till sex protokollförda möten och arbetsutskottet möttes fyra gånger under
verksa mhetsåret.

Förbundsstyrelsen tillsätter råd för envar av sFls idrottsformer; cykling, Kraftidrott, Friidrott och Simning.
Råden består av ordförande och 4 - 6 medlemmar. Utöver gr"nr"pr"rlntanten och denne suppleant i
förbundsstyrelsen (väljs vartannat år på höstmötet) så väljs rådens övriga medlemmar {på försiag av
grenrepresentanten, vid förbunds-styrelsens konstituerande möte i början av varje nytt kalenderår.

a
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2.2. Cykling

Cykelrådet hade sju möten under året, varav det första på förbundskansliet med några deltagare på distans, det andra
mötet hölls som epostmöte och de fem följande, samtliga på distans med GoogelMeet.
SFI-cyklingen administrerad es 202A av SFI:s cykelråd, förbundssekreterare Björn Almark och fältkoordinator Thomas
Lindberg

2.3. Friidrott
Friidrottsrådet (FR) sammankom till möte sex gånger under året och Utbildnings- och träningsutskottet (uru) möttes
två gånger.

SFI-friidrotten administrerades 2020 av SFI;s friidrottsråd sämt sportchefen petra Stenman.

2.4. Kraftidrott
Kraftidrottsrådet hade ett möte under året
sFl-Kraftidrotten administrerades 2a2Q av 5Fl:s kraftidrottsråd, förbundssekreterare Björn Almark och sportchef petra
Stenman.

2.5. Simning
Simrådet hade fyra möten under året, samtliga på distans. SFI-simningen administrerades 2020 av SFI:s simråd,
förbundssekreteråre Björn Almark och fältkoordinator Jari Kallio.

3. Finansiell ställning

Totala intäkter under året var L62745,g0 euro.
Totala kostnader under året var t41g95,72 euro.

Understöd betalades under året för enskilda idrottare, mot kostnader:
Friidrott 2 300,00 euro
Cykling 4 t76,8t euro
Kraftidrott 4 768,17 euro

Understöd erhölls under året:
Basfinansiering via Finlands Svenska ldrott 107 7g6,16 euro
SF|-stiftelsen 10 000,00 euro
Gloriastiftefsen 9 079,2A euro

Förmögenhetsförvaltningen sköts av Aktia.

4. Risker och osäkerhetsfaktorer

De finansiella riskerna är förknippade med statsförvaltningens intresse av att ekonomiskt stöda
idrottsverksamhet på svenska i Finland samt hur förmögenhetsförvaltningen lyckas i placeringsverksamheten
av förbundets och dess stiftelsers ekonomiska tillgångar.

5. Organisation och förvaltning

sFl har 82 medlemsföreningar av vilka 9 föreningar har en eller flera av sFl:s
fi7ra grenar i sin verksamhet

5.1. Medlemmar

2 (3)



5.2. Styrelse

5.3. Personal
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Ordförande Stefan Mutanen (Tua piiroinen)

I viceordförande tnger Nabb (pia Björkqvist)
ll viceordförande Mikael Stjärnfelt (Claes Hellström)
Marek Salermo (Juha Aintila)
Mikaela lngberg (Björn Stenvik)
Magnus Häggblom (Johan Kidron)
Lotta Långström (Susanne Lindberg)
(suppleanterna inom parentes)

Personalen består av sportchef och förbundssekreterare, förenämnda, erhåller sin lön och
övriga förmåner av centralorganisationen FSl. Ytterligare anlitar förbundet deltidsanställda
tränare och ledare samt för förbundet en skattmästare, en ekonomihanterare och två
fätkoordinatorer, en för cykling och en för simning.

5.4. Revisorer Förbundet anlitar samma revisorer som centralorganisationen, eller m.a.o.
Christer Antson (Nexia Oy) med Nexia Oy som suppleant
val av revisorer sker på höstens förbundsmöte med förbehållet att valet av
revisorer bör vara de samma som Finlands svenska ldrott r.f. (FSl) väljer på
sitt höstmöte.

5. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång
lnget nämnvärt under de första månaderna, verksamheten fortgår enligt
riktlinjerna i verksamhetsplanen

5. Resultat och framtidsutsikter
Resultatet 2020 visar ett överskott på 20 g50,0g € och om inget oförutsett
inträffar fortgår verksamheten utan större förändringar under det närmast
påföljande året. På sikt utvecklas verksamheten i samklang med central-
organisationens strategi 2030
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1.1 .2A20 - 31j22020 't.1.2019 - 31.12.2019

Ordinär verksamhet

lntäkter

3000 Deltagaravgifter

301 0 Materialförmedting

3090 Övriga intäkter

Kostnader

Kostnader för ordinär verksamhet

4000 Resor och dagtraktamente

4001 lnkvartering och mat

4002 Materiat

4003 Hyror

4004 Deltagaravgifter i kurser

4005 Priser

4006 Stipendier

4010 Ordinarie verksamhet övriga kostnader
PERSONALKOSTNADER

Löner och arvoden

5000 Arbetstagarnas löner

Lönebikostnader

6130ArPL-avgift

6140 ArPl-avgifi av arbetstagare

Övriga lönebikostnader

6300 Socialskyddsavgifter

6400 Olycksfallsförsä kringspremier

64 1 0 Arbetslöshetsförsäkringspremier

6420 Arbetstragarens arbetslösh.förs.prem.

Övriga kostnader

Fordonskostnader

7520 Fordonshyror

7530 Bränsle av fordon

lT- och program kostnad

7640 Datorer och program leasing

7700 Övr. kostn. för datorer och program

Resekostnader

7800 Resebiljetter

7810 Taxiutgifter

7820 Hotell- mm. inkvartering

7850 Parkering

Representationskostnader

20 370,39

15,00

0,00

-25 047,39

-52151,22

-4 591,70

-1649,44

-509,00

-l 296,50

-11244,98

-22 407,16

-5 440,00

-1 090,97

398,01

-72,90

-123,72

-83,28

68,05

-290,00

-345,46

,2043,77

-52,09

-2 006,04

-88,39

-805,00

-160,26

103 864,45

1 406,00

650,65

-31327,18

-153 274,60

-4964,47

-1 129,63

0,00

0,00

-13 800,00

-23 497,69

-9 140,00

-1 354,66

0,00

-71,26

-229,79

-2A,40

0,00

0,00

0,00

-1 706,09

0,00

-2 919,30

0,00

-2 491,92

0,00



7960 Representation presents

7970 Reskostnader av representation

7 990 Andra representation kostnader

Köpta ad ministrativa tjänster

8390 Revisionstjänster

Övriga administrationskostnader

8450 Böcker

8460 Tidningar

8540 Post- och kurirkostnader

8560 Kostnader för penningrörelse

8590 Försäkringar för materiella tillgångar

8620 Kontorsmaterial

8640 Kopior

8650 Mötes- och förhandlingskostnader

8680 Övriga adminislrationskostnader

ÖverskotUUnderskott

Tillförda medel

lntäkter
' 

3200 Medlemsavgifter

ÖverskotUUnderskott

lnvesterings- och fi nansieringsverksamhet

lntäkter

lntäkter fr. övriga placeringar bl. bestående aktiva

9090 Dividendintäkter

9130 Överlåtelsevinst på andelar

Ränteintäkter

9280 Övr.intäkter på fi n.värdepapper

Koslnader

Räntekostnader

9390 Nedskrivning av aktier och andelar

9410 Aterbäringar av nedskrivningar

Övriga finansiella kostnader

9670 Övriga kostnader för fin.värdepapper

ÖverskotUUnderskott

EXTRAORDINÄM POSTER

Allmänna understöd

9790 Fonder stiftelser

9795 Statsbidrag

1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31 .12.2019

-1 533,94 -1 594,94

-1352,51 -1276,39

-130,00 0,00

-1 116,00 -16.12,00

-73,00

-66,00

-534,65

-1222,92

-62,48

-169,91

-102,79

-636,72

-94,67

0,00

-72,0A

-944,24

-1722,52

-159,18

407,74

0,00

-5 022,67

0,00

-117 721,09

4 350,00

-152 805,45

4 950,00

4 350,00

7 002,51

0,00

595,00

-3 586,75

3 547,55

-202,50

4 950,00

7 378,02

6027,42

595,00

-4 051,74

0,00

0,00

7 355,91

19 079,20

107 796,16

I948,70

0,00

133 280,82



BESTAENDEAKTIVA

lnvesteringar

Övriga aktier och andelar

1447 Börsaktier och andelar

lnvesteringar tillsammans

BESTAENDE AKTIVA TILLSAMMANS

RÖRLGAAKTIVA

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1701 Kundfordringar Netuisor

1702 Kundfordringar

Kortftistiga fordringar tillsammans

Kassa oc*r bank

Bank

1910 BankAktia 7385

1920Aktia Bank1421

1930 Aktia Bank 5382

RÖRLGA AIff MA TILLSAMMANS

257 916,17 258 357,97

2583F7,87257 816,17

257 816,17

890,00

237,58

258357,97

0,00

5 269,00

1127,59

34 383,93

1 109,32

1g g09,96

5 269,00

0,00

16794,09
'19 359,73

40421



EGETKAPITAL

Föregående räkenskapsperioders överskott (underskott)

225 1 F ör egäende räkenska ps perioders överskott/
underskott'

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

2371 Räkenskapsperiodens överskotUunderskott

2375 Räkenskapsperiodens uderskott

EGET KAPITAL TILLSAMMANS

FRÄMMANDE KAPITAL

Kortfr.främmande kapital

Skulder tilt leverantörer

287 1 Leverantörsskulder Netvisor

2872 Skulder till leverantörer gamla

Övriga skulder

2923 Socialskyddsavgiftsskuld

Latenta skatteskulder

2981 Latenta skatteskulder

Kortfr.fämmande kapital tillsammans

FRÄMMANDE KAPITAL TILLSAMMANS

286 444,82

20 850,08

0,00

291070,75

0,00

-4 625,93

307 294,90

5 672,19

0,00

13,40

266,47

2864'14,92

0,00

12334,97

0,00

0,00

5 952,06 123U,97
123U,97



pönsÄKRAF{

vi underteclfiade örsäls'ar, i egenskap av medlemmar i styrelsen ftir svenska Finlands
Idrotfsfti'bund sFI r.f., attviidaggodlcänt fiirbundets bolcslut för 2020,varc

- balans slutar på 313 246,96 r;wo

- rcsultatet visar ett överslcott på 20 850,0g euro
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Balansspecifikationer gt.t2.2020

Aktier och andelar 3L.LZ.ZOZO

Fortum

Huhtamäki

Kemira

Kesko B

Nokia

Oriola

Sampo

Sanoma

Stockrnann

Stora Enso

Telia Company

UPM Kymmene

Wärtsilä Abp

YIT

Aktia Europa A

UBS GEM Opportunity Fund

Fidelity Global Health Care A

Aktia Bank deb 5/15
Aktia ränteportfölj A

Aktia deb.tån 4/16

Aktia Bank deb 5/16

Aktia Emerging Market Local Curr

Aktia kort företagsränta+ B

anskaffningsvärde

800

400

1800

1200

3000

3500

100

1050

650

600

1400

500

600

750

74559,73

65,769

62L,8g

7000

46355,24

10000

11000

9845,75

74L92,23

t5 307,92
4156,69

18 644,9L

7 479,39

18 334,33

82gg,7g
4329,54

13 464,90
9 499,43

5 344,09
6 865,16

5 017,60

491-'g,4g

8791,54
17 000,00

7 000,00
15 000,00

7 000,00
56 500,00
10 000,00

11000,00
12 000,00

20 000,00

marknadsvärde

37.12.20L9

17 600,00
16 552,00
23 g6g,00

Lg 924,00
g ggg,00

7 097,50

3 991,00
g 917,25

1335,75
7 77g,OO

5 399,40
15 455,00

5 910,00

4 470,OO

1g 699,33
g 094,91

20572,t2
7174,04

59 877,07
la027,32
11 196,25

L2 097,63

20 074,93

31.12.202A

15 760,00
16 904,00
23 2g2,OO

25249,00
g 453,00

6 657,00

3 457,00
t4 427,OO

756,60
g 397,00

4732,A0

15 235,00

4 990,00

3 699,00

18 662,05

lo L92,40
20 920,38

7 L74,O4

59 719,46

10 027,40

17 L96,34

71759,78
2A 175,84

3 244,33

1368,79

4 555,55
8242,73

5 202,00

437,54
157,50

1009,00
99,05

64L,25

marknadsvärde nerskr. L8 nerskr. 19 återuppt. 19 nerskr.20 återuppt.20

7 759,76 309,00

4952,79

435,00

430,50

434,O0

579,15

666,40

29,49

77L,AO

24L,22

3 547,55

euro 285 933,56 316 859,40 323714,29 23 523,95 5 947,54 1 895,80 3 s86,75 3 547,55



Bankkonton 3t.Lz.zOZO

Aktia Ft34 4055 0012 1073 85

Aktia Fl68 4055 5452 3tL42L
Aktia Ft26 4055 0012 3353 82

Kontoford ri n gar 31.12.2A2O

Oscar Härkönen Portugalläger 2019

Äbo simklubb

Petra Stenman

Malax lF friidrott
Jakobstads Sirnmare

Kontosku lder 31.12.2020

Skatter december

Socialskyddsavgift decem ber

ArPL försäkring december

SEB kort Bank AB

Kuortaneen Urheliluopistosäätiö

Edlit Production

Your Coach

David Söderberg

Tom Andtbacka resekostnader

David Söderberg resekostnader

Sysselsättn ingsfonden

David Söderberg stipendium, kostnader

34 383,93

1 109,32

18 809,96

54 303,21

234,00

400,00

3,58

90,00

400,00

tL27,Sg

266,47

13,40

227,O0

872,92

2 9s&18

124,O0

159,19

310,00

309,60

100,94

83,28

469,50



Bokslutets noter

Notuppgifter som gäller uppgörande av bokslutet

Principer för upprättande av bokslutet
Förbundet har tillämpat statsrådets förordning om uppgifter som skall tas upp i små- och

mikroföretags bokslut.

Noter till resultaträkningen

Den ordinarie verksamhetens intäkter och kostnader fördelade på verksamhetsområden
Av förbundets verksamhet finns en del intaget
i Finlands Svenska ldrott rf:s boksföring, bl a är sportcheften anställd av FSl.

t
1.1.

2.

2.t,

2.2. Personalkostnader
Löner

Socialkostnader
ArPL-kostnad

Olycksfallsförs

Arb.löshetsförs

Understöd

SFI stiftelsen

Gloriastiftelsen

Finlands Svenska ldrott basfinansiering

Solvalla stiftelsen

Föreningsstöd FSI kraftidrott

ölD understöd

euro

2020
-5 440,00

-72,90

-682,86

-123,72

-L5,23

-6334,71

2020

10 000,00

I 079,20

107 786,t6

0,00

0,00

0,00

t26865,36

2019
-9 140,00

-71,26

-1354,66
-229,78

-20,4O

-10 815,10

2.3 20t9

10 000,00

8 730,00

112530,82

1490,00

3 500,00

-2970,00

133 280,82



3.

3.1.

Noter till balansräkningen

Eget kapital

Balanserat resultat
Räkenskapsperiodens resultat

3,2. Fordringar

Kontofordringar

3.3. Skulder

3t,t2.2020
286 444,82

20 850,09

3O7 294,90

31".t2.2020
t L27,58

3t.L2.2020
0,00

5 952,06

5 952,06

3t.t2.20L9
291070,75

-4625,93

286 444,82

3t.L2.20t9
5 269,00

3t.t2.20t9
7 648,9L

4 685,96

t2334,87

Bankkonto med kredit
Kontoskulder
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Bokföringar och_vermkationslag samt hur de bevaras

Bokslut
Bokslut och balansråkning

Kontoförteckning och saldoförteckningar
Kontospecifi k resultaträkning
Kontospecifi k balansräkning
Kontoförteckning

Bokföringar
Påäkirjat

Verifikat
Andra
Automatisk dokument av bokslut
Bank
Customer invoice
lmport transaktion
Klient betalning
Leverantör betalning
Leverantcir faktura

1-2
1-1
1-1
1-10
1-67
23-81
1-151
1-73


