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REVISIONSBERIiTTELSE
Till medlemmarna i Svenska Finlands Sportskytteförbund r.f.

Revision av bokslutet

Uttalande
Vi har utört en revision av bokslutet ör Svenska Finlands Sportskytteforbund r.f. (fo-nummer
1549849-7) ftir räkenskapsperioden | .L .2019 - 3l .12.2019. Bokslutet omfattar balanuåkning, resultaträk-
ning och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar ett överskott på 8.480,00 euro, en rättvisande bild av
öreningens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksarnhet i enlighet med i Finland ilaaftva-
rande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfrller de lagstadgade kraven.

Grund fiir uttalandet
Vi har utört 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 åir oberoende i
ftirhållande till foreningen 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
åir tillräckliga och ändamålsenliga som grund ör våra uttalanden.

Styrelsens ansvar ftir bokslutet
Styrelsen ansvarar ör 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 kaven.
Styrelsen ansvarar dven for den intema kontroll som den bedömer är nödviindig ftir att upprätta ett bok-
slut som inte innehåller några väsentliga fetaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av bokslutet ansvarar styrelsen ör bedömningen av foreningens fiirmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, niir så åir till?impligt, om örhållanden som kan påverka formågan att fort-
sätta verksamheten och att anvåinda 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 altemativ till att göra något av detta.

Revisorns skyldigheter vid revision av bokslutet
Vårt mål iir att uppnå en rimlig grad av såikerhet 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. Rirnlig såikerhet åir en hög grad av siikerhet, men dr ingen garanti ör
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 *.es lr*u väsentliga om
de enskilt eller tillsammars rimligen kan örväntas påverka de ekonomiska beslut som anviindare fattar
med grund i bokslutet.

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

r identifierar och bedömer vi riskerna ftir väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utftir granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra
en grund ftir våra uttalanden. Risken for 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, forfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.



Nexia
Ti I i nta rkastusyhteisö

Revisionsberättelse
Svenska Finlands Sportskytteftirbund r.f.

2 (2)

Markus Palmola, GR

. skaffar vi oss en förståelse av den del av öreningens interna kontroll som har betydelse för vår
revision for att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte fijr att uttala 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 firurs någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om öreningens ftirmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det firurs en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsbe-
rättelsen fästa 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 for revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en örening inte längre kan fortsätta
verksamheten.

. utviirderar 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 ftir ftireningens styrning avseende, bland annat, revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten ör den, samt betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat
under revisionen.

Helsingfors den29 maj 2020

Nexia Oy
Revisionssamfund

f,.
Christer Antson, CGR
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Bokftiring 10.0.0.316

Prescnt våluta EUR
Verifikatnr: l-9999999999 Tositelaji: 1-89

Svenska Finlands Sportskytteförbund rf
Balansräkning Aktiva

24.2.2020

Perioden
1.1.2019-31.12.20t9

Sida: 1 (1)

Perioden
1.1.2018-31.12.201E

RÖRLIGAAKTIVA

Kassa och banktillgodohavanden

l9l0 NordeaBank

1911 DanskeBank

1920 AktiaBank

Kassa och banktillgodohavanden Totalt

RÖRLIGAAKTIVA TOtAIt

84746,82

-18,44

560,6'l 85 289,05

69 873,2s

29,56

348,60 70 251,41

85 289,05 70 2s1,4t

85 289,05 70 25t,41

Balansräkning aktiva totalt 85 289,05 70 251,41

@ Visma 2020 C lapps\S aasNova\Tll\kptulos2.rpt Finlands svenska Idrott r.f - 2I6952ANDLIN

(,,



Bokftiring 10.0,0.316

Present.valuta EUR

Verifi kåtnr: l-9999999999 T ositelaji: 1-89

Svenska Finlands Sportskytteftirbund rf
Balansräkning Passiva

24,2.2020

Perioden
1.1.20t9-31.12.2019

Sida: f (1)

Perioden
1.1.2018-3r.r2.20 r8

EGET KAPITAL

Balanserat resultat

2070 Balanserat resultat

Balanserat resultat Totalt

Räkenskapsperiodens resultat

2080 Rtikenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Totalt

EGET KAPITAL Totalt

FR,ÄMMANDE KAPITAL

Kortfristigt

Resultatregleringsskulder

2900 Övriga kortfristiga skulder

Kortfristigt Totalt

FR,4MMANDE KAPITAL TOtAIt

34 327,71 34 327 7l
34 327,71

8 480,00 8 480,00

8 480,00

42 807,71

42 481,34 42 48t,34

42 481,34

42 48t,34

22156,01 22 t56,01

22156,01

12171,70 t2 t71,70

12171,70

34 327,71

35 923,70 35 923,70

35 923,70

35 923,70

Balansräkning passiva totalt 8s 289,05 70 251,41

@ Visma 2020 C : \apps\S aasNova\TH[<ptulos2.rpt Finlmds Svenska Idroft r.fl - 216952ANDLIN
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Bokftiring 10.0.0,316

Present.valuta EUR

Verifi katnr: l-9999999999 Tositelaji: 1-89

Svenska F inlands Sportskytteftirbund rf
Resultaträkning

24.2.2020

Perioden
1.1.2019-31.12.2019

Sida: I (2)

Perioden
t.I.2018-3t.12.2018

EGENTLIG VERKSAMHET

Kostnader utbildning

3OIO RESOR OCH DAGTRAKTA

3012 Material

3OI4 DELTAGARAVGIFTER I K

Kostnader utbildning Totalt

Kostnader träning

3030 Resor och dagtraktamente

3031 Inkvartering och mat

3033 Träningsutrymmen hyror

3036 Stipendier

Kostnader triining Totalt

Intäkter tävling

3040 Deltagaravgifter

Intäkter tävling Totalt

Kostnader tävling

3050 Resor och dagtraktamente

3051 Inkvartering och mat

3052 Material

3053 HYROR

3054 DELTAGARAVGIFTER

3055 Pris

3056 STIPENDIER

3059 Övrigakostnader

Kostnader tävling Totalt

EGENTLIG VERKSAMHET Totalt

ORGANISATIONSVERKSAMI{ET

Övriga kostnader

Resekostnader

3 800 Rese- och representationskost

3802 Kilometerersåttningar

Representationskostnader

3819 Övriga representationskostnad

Administrationskostnader

3901 Mötes- och förhandlingskostn

3910 ADB-kostnader

39ll Revisionskostnader

3919 Diverse kostnader

Övriga kostnader Totalt

ORGAMSATIONSVERKSAMI mT Totalt

ÖVERSKOTT/TJNDERSKOTT

TILLFÖRDAMEDEL

Intäkter

5000 Medlemsavgifter

5090 Övriga intiikter från tilllorda m

Intiikter Totalt

TILLFÖRDAMEDEL TOtAlt

-4 956,30

0,00 0,00

0,00

-r5 847,84

-15 847,84

-21338,27

-724,28

0,00 -724,28

-240,00 -240,00

0,00

0,00

32 6t5,00 32 615,00

32 615,00

-59,13

-145,00

-330,00 -534,13

0,00

0,00

0,00 0,00

-123,80

-1437,50

-595,00

-2 800,00

-534,13

-4 9s6,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 090,88

-700,76

-785,63

-320,00

-144,00

-2 t38,99

-1 700,00

-t 967,58

0,00

-31 516,50

-2207,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-2200,00

0,00

-332,92

-45,00

-240,48

0,00

0,00

-1s6,20

2255,00

l4 000,00

-3s 923 70

-35 923 70

-4 569,58

-726,',|4

-2852,00

-466,13 -8 614,45

-3 308,70

_??t ot

-45,00

-396,68

-9 578,73 -774,60

3 747,00

l5 000,00

-9 578,73

-30 917,00

t8 747,00

-774,60

4 083,30

16 255,00

t8'147,00 t6 255,00

16 255,00

@ Visma 2020 C :\apps\S aasNova\Tlilkptulos2.rpt

t8 747,00

Finlmds Svenska Idrott r.f - 2I6952ANDLIN
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Bokföring 10.0.0.316

Present.valuta EUR
Verifikatnr: l-9999999999 Tositelaji: 1-89

Svenska tr'inlands Sportskyttef?irbund rf
Resultaträkning

24.2.2020

Perioden
1.t.2019-31.12.2019

Sida: 2 Q)

Perioden
1.r.2018-31.12.201E

öwnsrorrrulroERsKorr
övERsKorrruNDERsKorr
Extraordinåra poster

ALLMANNAUNDERSTÖD

79OO ALLMÄNNA UNDERSTÖD

ALLMÄNNA UNDERSTÖD Totalt

Extraordinåira poster Totalt

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

-12170,40

-t2170,0a

20 650,00 20 650,00

20 650,00

20 6s0,00

8 480,00

12 t'n,70
12 t71,70

0,00 0,00

0,00

0,00

12 t7t,70

RÄKENSKAPSPERIODENS

övERsKorr (rNDERsKorr)
8 480,00 1217t,70

@ Visma 2020 C:\apps\SasNova\TH\kptulos2.rpt Finlmds Svenska Idrctt r.f - 216952ANDLIN
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FORSAKRAN

Vi undertecknade forsäkrar, i egenskap av medlemmar i styrelsen ftir Svenska Finlands
Sportskytteforbund SFS r.f., att vi idag godkänt fiirbundets bokslut fiir 2019, vars

- balans slutar på € 85.289,05 och
- resultat visar ett överskott om € 8.480000

€.7,oz,zozo

B Tor Prest
styrelsemedlemftirande viceordforande

Autio

styrelsemedlem

Revisionsanteckning

Över utford revision har idag avgivits berättelse

Helsingfors den z, 4t8t

Anders
styrelsemedlem

,.1''-n L'
Jan Liljeberg

Nexia oyl Tilintarkastusyhtelsö
Revislonssamfund

Lassus

Alf Sjöblom
styrelsemedlem

Jan Malmberg
styrelsemedlem

2020
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Qt,t tlU
CeE

FlnrurLd P.+}4doqr l.[f



Svenska Finlands Sportskytteförbund rf

Specifi katione r ti I I boksl utet 3t.L2.201.9

Finansieringstillgångar

Kassa och bank

Bankkonto Nordea

Aktia Bank Abp

Bankkonto Danske Bank

Finansieringstillgånga r

Eget kapital

Resultat från tidigare år

Periodens resultat

Eget kapial

Främmande kapital

Kontoskuld FS l, EYL fa kturor, SAL fa kturor

Främmande kapital

84746,82

560,67

18,44

85 289,05

34327,7L
8 480,00

428O7,71

42481,34

42481,34


