
Nexia
Ti I i nta rkastusyhteisö

Nexia Oy
Töölöntorinkatu 2

00260 Helsinki
y-tunnus: 1099168-8
kotipaikka: Helsinki
+358207 47927O
www.nexia.fi

Nexia Oy
Tölötorgsgatan 2

00260 Helsingfors
FO-nummer 1099168-8
hemort: Helsingfors
+358207 4I927O
www.nexia.fi20.4.2022

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

Revision av bokslutet

Uttalande
Vi har utfiirt en revision av bokslutet ör Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. (fo-nummer
0252163-5) ftir räkenskapsperioden l.l. - 3I.12.2021 . Bokslutet omfattar balansriikning, resultatråikning
och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar ett överskott pä28.525,24 euro, en rättvisande bild av
ftireningens 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 fiir uttalandet
Vi har utftirt vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revis-
ionssed beskrivs närmare i avsnittet Revisorns slryldigheter vid revision av bokslutet Vi iir oberoende i
örhållande till ftireningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utftirda revisionen och
vi har i öwigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

Styrelsens ansvar ftir bokslutet
Styrelsen ansvarar for upprättandet av bokslutet och ör att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med
i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppftller de lagstadgade kraven.
Styrelsen ansvarar även ftir den intema kontroll som den bedömer iir nödvåindig ftir 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 ftireningens firmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, niir så ärtillåimpligt, om ftirhållanden som kanpåverka ftirmågan att fort-
sätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillåimpas
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
Vart 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 liimna en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet iir en hög grad av sdkerhet, men iir 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 ftirviintas 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:

o identifierar och bedömer vi riskema ftir väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifran
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra
en grund fcir våra uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till ftiljd av
oegentligheter är högre än ftir en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intem kontroll.
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. skaffar vi oss en förståelse av den del av ftireningens intema kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för atttttala oss om effektiviteten i den intema kontrollen.

o 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 antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av bokslutet. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
fcirhållanden som kan leda till betydande tvivel om foreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-
rättelsen f?ista uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga osäkerhets-
faktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet ftir revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller fiirhållanden göra att en örening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

o 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 fcir fiireningens styming avseende, bland annat, revision-
ens planerade omfattning och inrikJning 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 ör den övriga informationen. Övrig 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 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 bestämmelserna 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 20. apil2022

Nexia Oy
Revisionssamfund

RChrister
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lnnehåll

Verksam hetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Bokslutets noter
Balansspecifikationer
Underteckning av bokslutet
Revisionsantecking
Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikatslag

Detta bokslut ska bevaras till och med 31 .12.2031

Bokslutet har utförts av
Barbara Akerberg
Ekonomihanterare
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Svenska Finlands ldrottsförbund SFI r.f., 02521 63-5 Bokslut 1.1.2021 - 31.12.2021

VERKSAM HETSBERÄTTELSE 2021

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 i följande idrottsgrenar: cykling, friidrott, kraftidrott och simsport.
SFI förverkligar sitt syfte genom att inom förenämnda fyra idrottsgrenar
- organiseraverksamheten
- utveckla ochförbättratävlingsverksamheten
- väcka och sprida intresse för idrottsverksamheten
- värna om moral och etik och följa uppgjorda regler för idrotten

2. Verksamhetsåret 2021
Är 2O2f skulle vara året då vi återgick till det normala - så blev det ju då inte. Nya mutationer äv covid med större
smittspridning resulterade i nya restriktioner och både kultur och idrottsliv drabbades hårt.
För SFI:s del innebar det igen planering och uppgörande av både plan B och plan C när evenemang antingen senarelades
eller inhiberades.

FörSFl:s del började året med attjanuarilägret i Kuortane måste inhiberas och det blev att ordna träningsträffar i mindre
grupper lokalt. Den 13:e januari hölls förbundsstyrelsen konstituerande möte på distans. Även resten av årets alla
styrelsemöten hölls via Google Meet.

Förbundet fortsatte arbetet med jämställdhet och likabehandling och utbildningskonceptet har utökåts och workshops
och föreläsningar har till stor del förverkligats digitalt över Zoom och Google. 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. Under verksamhetsåret har likviditeten varit under kontroll trots att en hel del
verksamhet inhiberats. lnkomstbortfallet har kompenserats med att kostnadssidan hållits på en nedbantad nivå.

2-1. Organisation
Verksamheten inom SFI är organiserad enligt följande:

Förbundsstyrelsen ansvarar för verksamheten och stöder förbundssekreteraren och sportchefen i att
genomföra de beslut förbundsmötet fattat. Styrelsen avtalar om villkor, representerar förbundet, förbereder
förbundsmöten, utfärdar regler och styrlinjer samt övervakar att lagar, regler 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

Förbundsstyrelsen sammankom till åtta protokollförda möten och arbetsutskottet möttes sex gånger under
verksa m hetså ret.

Förbundsstyrelsen tillsätter råd för envar av SFls idrottsformer; Cykling, Kraftidrott, Friidrott och Simning
Råden består av ordförande och 4 - 6 medlemmar. Utöver grenrepresentanten och denne suppleant i

förbundsstyrelsen (väljs vartannat år på höstmötet) så väljs rådens övriga medlemmar (på förslag av
grenrepresentanten, vid förbundsstyrelsens konstituerande möte i början av varje nytt kalenderår.

2.2. Cykling

Cykelrådet hade fyra möten under året, samtliga på distans. SF|-cyklingen administrerades 2021 av SFI:s cykelråd och
förbundssekreterare Björn Almark.

Arkivreferens : 202'l -001

lrilt! i irrtfr rrrsf.;r [,::iiii :irjrjrji]reil:.-'haak:,J{j\.la\trtti: lijiie-4:::lq brjat0-5ailit}:,t.j.ari.:la

3

VISMA Srqn
,.rjr.:\1:.rr,tillt:.1:jttll] i::)r :t

1 (3)



Svenska Finlands ldrottsförbund SFI r.f., 02521 63-5 Bokslut 1.1.2021 - 31.12.2021

VERKSAM H ETSBE RÄTTELSE 2021

2.3. Friidrott
Friidrottsrådet (FR) sammankom till möte fyra gånger under året och Utbildnings- och träningsutskottet (UTU) möttes
två gånger.
SF|-friidrotten administrerades 2021 av SFI:s friidrottsråd samt sportchefen Petra Stenman.

2.4. Kraftidrott
Kraftidrottsrådet hade två möten under året
SFI-Kraftidrotten administrerad es 2O2L av SFI:s kraftidrottsråd, förbundssekreteråre Björn Almark och sportchef petra
Stenman.

2.5. Simning
Simrådet hade fem möten under året, samtliga på distans. SFI-simningen administrerades 2ozl av SFI:s simråd,
förbundssekreterare Björn Almark och fältkoordlnator Jari Kallio.

3. Finansiell ställning

Totala intäkter under året var 77I 177,86 euro.
Totala kostnader under året var 142 652,62 euro.

Understöd betalades under året för enskilda idrottare, mot kostnader:
Friidrott 1 895,00 euro
Cykling 1 800,00 euro
Kraftidrott 4 63O,40 euro

Distriktsbidrag via Finlands Svenska ldrott till Österbottens ldrottsdistrikt/friidrott 2 97o,oo euro

Understöd erhölls under året:
Basfinansiering via Finlands Svenska ldrott 107 583,O7 euro
Solvalla stiftelsen 6 000,00 euro
Gloriastiftelsen 8 730,0O 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

5.1. Medlemmar SFI har 82 medlemsföreningar av vilka 9 föreningar har en eller flera av SFI:s
fyra grenar i sin verksamhet

5.2. Styrelse Ordförande Stefan Mutanen (Tua Piiroinen)
I viceordförande lnger Nabb (Pia Björkqvist)
ll viceordförande Mikael Stjärnfelt (Claes Hellström)
Juha Aintila (Kim Mansner)

Arkivreferens : 2021 -00 1
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Svenska Finlands ldroftsförbund SFI r.f., 0252163-5

5.3. Personal

Bokslut 1.1.2021 - 31.12.2021

VERKSAM H ETSBERÄTTELSE 2021

Mikaela lngberg (Björn Stenvik)
Magnus Häggblom (Johan Kidron)
Hely Kilpeläinen (Jussi Teijonsalo)
(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 en
fältkoordinator för simning
Cyklingen hade ingen fältkoordinator under år 2021

5
VISMA Sign

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 2021 visar ett överskott pä 28 525,24 € 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

Arkivreferens i 2021 -0A 1
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1.',!.2021 - 31.12.2A21 1.1.2020 - 31.12.2020

Ordinär verksamhet

lntäkter

Kostnader

Kostnader för ordinär verksamhet

PERSONALKOSTNADER

Övriga kostnader

ÖverskotUUnderskoft

llllförda medel

lntäkter

ÖverckotUUnderskott

lnvesterings- och finansieringsverksamhet

lntäkter

Kostnader

överskotUUnderskoft

EXTRAORDINÄRAPOSTER

Allmänna understöd

27 673,56

-119 584,05

-7 265,39

-15 803,18

20 385,38

-118 885,38

-6 334,71

-12 886,38

-114 979,06

4 350,00

-117 721,09

4 350,00

4 350,00

7 878,73

8 862,50

4 350,00

7 597,51

-241,74

16741,23

122 413,47

7 355,81

126 865,36
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https://sign.vjsma.nel/,i/docunrent-{heck€09346tc-386e-4äfe-bdae-5cba2aeesegå
gn

ww,vlSmasrgu.com



ersrAeNoeAKTIVA
lnvesteringar

Övriga aktier och andelar

Investeringar tillsammans

BESTAENDE AKTIVA TILLSAMMANS

RÖRLIGAAKTIVA

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Kortfristiga fordringar tillsammans

Kassa och bank

RORLIGA AKTIVA TI LLSAMMAN S

AKT.!.VA T I,I. I. S'AM M A N $

259 678,67 257 816,17

259678,67 257 816,17

259678,67

10 060,90

257 816,17

1 127,58

10 060,90

72 661,82

1127,58

54 303,21

82722,72 55 430,79

$4240'l,gg 3,tgE40;96.
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EGET KAPITAL

Föregående räkenskapsperioders överskoft (underskott)

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

EGET KAPITAL TILLSAMMANS

FRÄMMANDE I(APITAL

Kortfristigt fiåmmande kapital

Sku lder till leverantörer

Övriga skulder

Latenta skatteskulder

Kortfristigt främmande kapital tillsammans

FRÄMMAN DE KAPITAL TILLSAMMANS

307 294,90

28 525,24

286 444,82

20 850,08

335 820,14

5 98'1,45

599,80

0,00

307 294,90

5 672,19

13,40

266,47

6 581,25 5 952,06

6 581,25 5 952,06
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Bokslutets noter

t. Notuppgifter åom gäller uppgäände av boltslutet

Percgnalkartnad€f
Löner
Soclalkostnader
ArPL-klitnäd
Otycksfalsförs
Arb,löshetsförs

eufo

2.3, Undergtöd

SFI stiftclsen

610riastiftslsen

Flntands $r€nske ldrott b€_sllnånslertng

Solvalla stlftelsen

Prlnel.psr för spprått.nde s-v botslltet
Förbufidet ha.r'tlilånrpat s.tatsråders förordntng om uppglftersonr skall tas uop lsmå-och
mlkroförettsgs bokslut,

Itlö-t6r tllt reeultatråknlrgen

o€n ordlngtie irårkiamhotcrte lntäkter och kostnader fördetade $å sårkrärFhstsområden
AV.för'bundets vcfksamhetflnns en del lntaget
'l Finlands Svenika ldrott rf:s boksförfng, bl'a är rpofichefteri åns.tålld äv FSt.

20'11

'5 9nO,00
-90,43

"9?7.45
-e6åfl.

-74'4a

-7 A6$,39

20rl
0,90

8 730,0O

1O7 ö83rO7

6000,oa

te24t3,o7

2020
-5440,oO

'72,*
'682,&e
-L22,72
"L5,27

-6t:t4,7I

2C20

10000,oo

9ö79,20

107 786,n6

0'00

126 865,96
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3.

3,1.

Noter tlll balansd kningen

F€3t kåfttal

Bålanserat r$ultat
R ä jGnskAprperiodens resultåt

Fot{rlngrr

Kqntofordithgar

Skuldar

.l(ontoskulder

3.!,

3;3.

3tt2,2021.
3A7 294;gA

28s?8,24.
335820,14

3L1?,20!r
10060,90

3I.12.2021
6 581,25

31.1ä.20!O
t85 444,8a

20 850,09
30, ts4,go

31.L.2020
1L27,58

3Lr2.t0t0
s 9s2,06

Eleclronieally s,igned I Såh&iiisesri allekirjoitg'thJJ .Elektråniski sigxreraas / E€ktr.nisk siglert /
https:.åsign.vlsma.}1€t/f/döosnlr5rl-check/a093461a386e-4afe-bdåe-5cbåZa6e5egå www.vismasign,eom
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Balansspecifikationer 31.12.2021

Aktier och andelat 3L,12.2021

Fortum 800

Huhtamäki 400

Kemira 1800

Kesko B 1200

Nokia 3000

Oriola 3500

Sampo 100

Sanoma 1050

Stockmann 650

Stora Enso 600

Telia Company 1400

UPM Kymmene 500

Wärtsilä Abp 600

YrT 750

Aktia Europa A 74559

UBS GEM Opportunity Fund 65,768

Fidelity Global Health Care A 62t,89

Aktia ränteportfölj A 46355

Aktia Bank deb 5/16 11000

Aktia Emerging Market Local Curr 9845,8

Aktia kort företagsränta+ B 74!92

Polen US Focus Growth Retail 4n,A4

euro

anskaffningsv. marknadsv.

37.72.2A19

17 600,00

16 552,00

23 868,00

18924,00

9 888,00

7 487,50

3 891,00

9 9t7,25

1 335,75

7 779,00

s 398,40

15 455,00

s 910,00

4 470,04

18 699,33

9 084,81

20 572,t2

59 877,07

11 185,25

12087,63

20074,93

marknadsv.

37.12.2A2A

15 760,00

16 904,00

23292,00

25248,00

9 453,00

6 6s7,00

3 457,00

t4 427,00

756,60

9 387,00

4732,00

15 235,00

4 890,00

3 699,00

18 662,05

r0192,40
20 920,38

59 719,46

11,186,34

11758,78

20175,84

marknadsv.

31.r2.202I

21592,00

15 556,00

23994,00

35 208,00

16722,00

7 017,50

4 406,00

14 301,00

t 404,00

9 684,00

4 832,80

L6 730,00

7 476,0A

3 235,50

20 361,99

9 828,62

27 537,29

59 575,76

1,I186,25

13 068,26

20 t9L,42

9 806,06

353 654,45

nerskr

2018

nerskr återuppt nerskr återuppt nerskr återuppt
20L9 zon 2020 2020 202L202t

75 307,92

4 156,68

L8644,8L

7 479,39

18 334,33

8298,79

4328,s4

t3 464,80

I489,43
5 344,09

6 866,16

5 017,50

49t9,48

878L,54

17 000,00

7 000,00

15 000,00

s6 s00,00

11 000,00

12 000,00

20 000,00

10 000,00

278933,56

435,00

430,50

434,00

3 547,55

579,L5

7 269,00

360,50

87L,54

3 244,33 5 202,00

1 368,79 157,50

437,54

4 555,55 1 008,00

8242,73 89,05

299 658,04 306 512,85

647,40

7159,76 308,00 666,40 100,80

29,48

64r,25 771,00

29,48

4952,79 463,50

241,22 241,22

793,94

23 523,95 5 947,54 I 895,90 3 586,75 3 547,55 657,44 g 519,94
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8ånkkonton 3t,t'2.2O2I

Aktla Fl34 rt055 0012 1073 85
Aktia Ft6*4o55 5452 3114 2t
Aktia Fr25 40gs 0012 3353 82

Kontolordringar *t,L2,2Jl21

Virkby Start

Ftia Latvålå

Borgå Akilles

Åbosimktubb
Vasåstmrållskap

610rlastiftels€n

l(orttoskuldår 31 .t2.20't
Skatter december
Socialskyddsavg;1ft idecerdber

V€rit8 ArPt försåkring december
SEB kort gånk Ag
OtleAnder'son Oy-Ab
Vörå kommun

Fennia olycksfallsförsäkring november
Vffa Simsållskap

Syssel$åiloingsfonden

Råntataln€n Oy
Fennia olycksfallsförsåkring decemb€r

37 999S1
15 357,x9

19 308,?2
t2 661,92

40,o0

30,90
s40,00
27g,OA

450,O0

8 730,OO

10 060,90

s74,25

25,55

40t,76
393,59

L 643,00

8O0,OO

2.1,58

2375,A9

s9,47

232,21

54,65

€uto 6 581,28

Fle.ctronically $igngd I Såhkötse$ti allekirlorteltu l€lektroniåht signerals / Bekironisk signed I äJekkonisk underskrev€t

https:llsign:v?srna.uet/tildocrmcnt{he6k a0 g34 6f G386+4afe-bdae-5cba?åee5€9å ituww'viglltagigå.corrl



Svenska Finlands ldrottsförbund SFI r.f., 0252 1 63-5 Bokslut 1.1.2021 - 31j22A21

Underteckning av bokslutet

Ort:

Datum:

Stefan Mutanen
Styrelseordförande

Juha Aintila
Styrelsemedlem

Björn Almark
Förbundssekreterare

Christer Antson
Nexia Oy

Finland

10.3.2Q22

lnger Nabb
Vice ordförande

Hely Kilpeläinen
Styrelsemedlem

Conny Karlsson
Styrelsemedlem

Mikael Stjärnfelt
Vice ordförande

Anders Wikholm
Skattmästare

Johan Kidron
Styrelsemedlem

Revisionsantecking

Över utförd revision har idag avgetts berättelse

Ort: l*

Datum t0. rl 20tz

,/u.,

Nexia OYI

ä
c4t|,tfF&t Fut.t oo /

cae

Arkivreferens : 2021 -O0 1

FleclrOlri{:rallv Sigred I Si:rhköises'.i allekirjöitcliri ; ElektrOii3ki sjr}rorals / e lektroniSk siq|.jfi ; EicklroniSk underskre,lei
hllirs:,'i:rifJn vrsrr!ir il.t!rtliJocunleni cheal<:at)]31.6i.>3BOr:..1::ie-i:rtae,5rlxt2a.:t:!)ega

13

VISMA Sign
*ww.lirstrtasJqn cartl



BoKöringar och verifikationslag sanrt hur de bevaras

Bokslut
Bokslut och balansräkning

Kontoförteckning och saldoförteckningar
Kontospecifik resultalråkni ng

Kontospecif i k balansräkning
Kontoförteckning

BoKöringar
Päåkirjat

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

1-5
1-2
I-145
1-173
1-275

-'19163

Eleetror:ically signed I Sähkösesu allekirjoiteitj I Eleklrcnishr signera!s./ Eiektrönisk signerl / Elektrosisk und€rskrevet

hltp$:/lsign.visma.neilfi/doeunlent-cheek a09346fc-386e-4af€:bdae-Scba2aeegega

tqn
www.vismasigll.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET

This documents contains 14 pages before this page

Dokumenlet inneholder 14 sider fsr denne siden

UNDERSKRIFTER

Tämä asiakirja sisältää 14 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 14 sider for denne side

ställningsfu llmakl

firmaleckringsrält

förvallåre

SIGNATURER UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 14 sidor före denna sida

Hely Kirsi Tuulikki Kilpeläinen
8{37d3c2-c8d0-4837 -ga78134e04dd0e3a - 2022-03-1 O 1 8 :49:31 UTC +02:00
BanklD I MobilelD - fb402dBe-cd75-4080-a9l f-Bcfd2872da1 a - Fl

JOHAN KIDRON
9f2591 df-90d1-4857-Bac0-lbdf67342713 - 2022-03-10 1g:13:17 UTC +02:00
BanklD i MobilelD - e1 b48540-b668-49d9-89fS-548739aab940 - Fl

Stefan llmari Mutanen
09042edc-c453-4cc l -b 1 3 1 -631 l4l 47 2d 14 . 2022,03 - 1 0 20 : 1 I : 1 3 UTC +02 :00
BanklD / MobilelD - b76421dc-22e5-4141 -8766..06b5f036048b - Fl

Anders Christian Wikholm
94eda262-5d73-4d06-99cd-d5ec9556eBf 1 - 2A22-03aA 22i25:23 UTC +02:00
BanklD / MobilelD - 350be5b7,c45d-4cgb-8ab0-9s5efa193a94 - Fl

Björn lvar Almark
220118b3- l9d5-4e58-997d- 173abcd67d74 - 2022-A3-19 23:10:06 UTC +02:00
BanklD / MobileID - 4116071d-a0l7-4t77-ad58-3ebb949f58ct - Fl

CONNY KARLSSON
6864d48a-664e - 41 c 1 -a6O7 - 4840d 1 ea 1 55e - 2O22,O3 - 12 20 : 1 5:41 UTC +02 :00
BanklD / MobilelD ' a1 a6da5O-3368-4agd-8dc9-16btf49a634f - Fl

Tor Harry Mikael Stjärnfelt
e68a8gb5-8185-448b-9942-a7a568a35770 - 2022-03-13 17:1 1 :13 UTC +02:00
BanklD / MobilelD - d489e9c5-db78-40eb-8b09-2eea334025e1, Fl

authorily t0 sigrl

rerJresantative

cuslodial

åtsemavåltuutus

ninrenkirj0itusoikeus

lruollaja/edunvalvoja

autoritet lil a signere

representart

foresaltelverge

rxyndighed til at underskrive

representant

l ihedsllerovende

Electronically signed i Sähköisesli alleki.joiteltu i Elektroniskl signeråts i Elekironisk sionert I E.lel(tl onisk underskrevet

hltps:iTsign.visrra.retifl/docunrert-checkla09346fc-386e-4afe-bdae-5cba2aee5e9a
VISMA Siqn

www.'risr:rasign.corl



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 1 5 sider for denne siden

UNDERSKRIFTER

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Defte dokumeni indeholder 15 sider for denne side

slällningsfullrnakl

flrmäteckningsrält

föryåltare

SIGNATURER UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

lnger Sofia Nabb
ee77f d75-6d95- 4221 -aa47 -9b4460e030e0 - 2O22-O3- 1 3 1 7: 1 3 :35 UTC +02 :00
BanklD I MobilelD - 12085833-e102-4e21-b9d6-9e60443bbdad - Fl

Juha Pentti Kaarlo Aintila
dd7 37 2lB - 4dca-466d-9e3e- 1 c79ab619548 - 2O22-A3 4 4 1 I :38 : 1 2 UTC +02:00
BanklD i MobilelD - 3b5a0d96-1432-46a8-966t-96e0e81d512b - Ft

aulhori{y to sigrl

fepresentative

custodral

åsetnavaltuutus

ninrenkirjoitLlsoikeus

lruoliaja/e(lrrrvalvoja

autö.ilel {il a signeae

representant

foresäiielverge

rnyndighed iil at 0nderskrive

repriDsenlant

irihedsber6vende

Elecironically signed i Sähköisesti allekirjoitethr .'Flektloniskt signerals,'Elektronisk si.'nert I Elel(tronisk underskrevet
https:llsign.visnla.nelliildocunrent-citeck/a09346fc-386e-4afe-bdae-5cba2aee'ega

VISMA Siqn
vslv,vistnasign.cotn


