
Nexia
Tilintarkastusyhteisö

Nexia Oy
Töölöntorinkatu 2

O0260 Helsinki
y-tunnus: 1099168-8
kotipaikka: Helsinki
+358207 41927O
www.nexia.fi

Nexia Oy
Tölötorgsgatan 2

00260 Helsingfors
FO-nummer 1099168-8
hemort: Helsingfors
+358207 47927O
www.nexia.fi29.s.2020

REVISIONSBERIiTTELSE
Till medlemmama i Finlands Svenska Orienteringsörbund r.f.

Revision av bokslutet

Uttalande
Vi har utftirt en revision av bokslutet ftir Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. (fo-nummer
0235628-9) ör råikenskapsperioden 1.1.2019 - 3L12.2019. Bokslutet omfattar balansr?ikning, resultaträk-
ning och noter till bokslutet.

Enligt vår uppfattning ger bokslutet, som uppvisar ett överskottpä 12.295,31 euro, en rättvisande bild av
ftireningens ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksarnhet i enlighet med i Finland ikraftva-
rande stadganden gällande upprättande av bokslut och det uppfuller 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 slcyldigheter vid revision sv bokslutet Vi iir oberoende i
fijrhållande till ftireningen enligt de etiska kraven i Finland som gäller den av oss utörda revisionen och
vi har i öwigt fullg1ort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat
åir tillräckliga och åindamålsenliga som grund ör våra uttalanden.

Styrelsens ansvar ftir bokslutet
Styrelsen ansvarar fiir upprättandet av bokslutet och ör att bokslutet ger sn rättvisande bild i enlighet med
i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfrller de lagstadgade kraven.
Styrelsen ansvarar även fiir 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 ör bedömningen av foreningens örmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, nih så åir tilliimpligt, om ftirhållanden som kan påverka örmågan 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
Vart mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller nå gravä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att låimrn en revisionsberät-
telse som innehåller våra uttalanden. Rirnlig säkerhet åir en hög grad av säkerhet, men iir ingen garanti ör
att en revision som utörs enligt god revisionssed alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan fuurs. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara vär"ntligu orn
de enskilt eller tillsammans rimligen kan örvåintas påverka de ekonomiska beslut som anvdndare 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 riskerna lor 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 ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter är högre än for en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
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. skaffar vi oss en förståelse av den del av ftireningens interna kontroll som har betydelse ör vår

revision ftir att utforma granskningsåtgärder som är liimpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte ftir att uttala oss om effektiviteten i den intema kontrollen.

. utviirderar vi l2impligheten 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 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 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 ftir revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en firening inte liingre kan fortsätta
verksamheten.

r utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i bokslutet, däribland
upplysningama, och om bokslutet återger de underliggande transaktionerna 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 irniktning samt tidpunkten fiir den, samt betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat
under revisionen.

Övriga rappoft eringsskyldigheter

Övrig information
Styrelsen ansvarar för den öwiga 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 öwigt verkar innehålla väsentliga felak-
tigheter. Det är 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 örekommer 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

,4/

Christer Antson, CGR Markus Palmola, GR
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1. Finlonds Svenskq Orienteringsförbund FSO r.f.

I enlighet med sina stadgar har FSO till uppgift att stöda idrottsföreningar i Finland som har
orienteringsverksamhet på verksamhetsprogrammet och verksamhet på svenska.

FSO förverkligar sitt syfte genom att inom orienteringen

- organisera verksamheten inom Svenskfinland

- utveckla och förbättra tävlings- och träningsverksamheten

- väcka och sprida intresse för idrottsverksamheten

- värna om moral och etik och följa uppgjorda regler för idrotten

2. Verkso m hetsö ret 20 L9
Finlands Svenska Orienteringsförbunds 74:e verksamhetsår präglades av en fortsatt betonad satsning
på träningsverksamheten. |ämfört med tidigare år har träningsverksamheten varit mer mångsidig med
aktiviteter för bredd och elit, såväl som barn och unga samt vuxna. Resultatet för året blev planenligt
positivt eftersom verksamhetsåret 2018 varit starkt negativt. Det resultatmässigt positiva resultatet
2019 möjliggör att forbundet kan framskrida med sin verksamhetsplan för 2020 planenligt.
Idrottsmässigt kan har äret 20L9 igen varit hyfsat framgångsrikt för förbundets föreningar och
idrottare med FM-medaljer och internationella representationsuppdrag.

Förbundet delar inte ut stöd och bidrag i nämnvärd omfattning, dessa är förbehållna till
centralorganisationen Finlands Svenska Idrott rf. vilken redovisar för sin verlsamhet själv.

2.1. Orgonisotion
Verksomheten inom FSO ör orgoniserod enligt följonde:

o Förbundsstyrelsen ansvarar för verksamheten och stöder grenchefen i att genomföra de beslut
som fattats i samband med förbundsmöte eller styrelsemöten. Styrelsen avtalar om villkor,
representerar förbudet, förbereder förbundsmöten, utfiirdar 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. Medlemmarna
till förbundsstyrelsen väljs för mandatperioder på två år vid förbundets höstmöte.

o Förbundsstyrelsen tillsätter 5 utskott och dessa är arbets-, tränings-, tävlings, ungdoms- och
sekreta utskotten. Utskotten består av ordförande och 2 - 5 medlemmar. Utskottens
medlemmar väljs vid förbundsstyrelsens konstituerande möte i början av varje nytt
kalenderår.

3. Finqnsiell stöllning (se bokslut)
o lntökter
o Kostnader

4. Risker och osökerhetsfqKorer
r De finansiella riskerna är förknippade med statsförvaltningens intresse av att ekonomiskt

stöda idrottsverksamhet på svenska i Finland samt hur förbundets samarbetspartners betalar
sina bidrag.

t^
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5. Orgonisotion och föwoltning

5.1. Medlemmar FSO har 26 medlemsföreningar

5.2. Styrelse (2019) Ordföronde Koj-Olof Lindgren
Viceordförqnde Kristion Forsell
Medlemmor (suppleonter)
Anno Jocobson (Lors Jonlöv)
Evo-Lotte Myrskog (Moftin Slotte)
Ulrico Holmgren (Nino Sevelius)
Tom Björklund (Niklos Enlund)

Jon Torrkullo (Virpi Snickors)
Frido Lönnberg (Anders Nordell)

5.3. Personal Personalen består av deltidsanställd grenchef, deltidsanställd förbundstränare
och deltidsanställd FSO-tränare i österbotten. Personalen är anställd av
centralorganisationen FSI och arbetar med FSO som uppdragsgivare.
Ytterligare anlitar förbundet deltidsanställda tränare, utbildare och ledare samt
för förbundet en skattmästare.

5.4. Revisorer Förbundet anlitar samma revisorer som centralorganisationen, eller m.a.o.
revisonssamfundet Nexia Oy med CGR Christer Antson som huvudansvarig
revisor. Val av revisorer sker på höstens förbundsmöte med förbehållet att
valet av revisorer bör vara desamma som Finlands Svenska Idrott r.f., nedan
FSI, väljer på sitt höstmöte.

6. Vösentligo höndelser efter rokenskopsperiodens utgöng
Inget nämnvärt under de första månaderna, verksamheten fortgår enligt
riktlinjerna i verksamhetsplanen för 2020.

7. Resultot och fromtidsutsikter
Resultatet 2019 visar ett överskott om 12 295,3L € och om
inget oförutsett inträffar fortgår verksamheten utan större
förändringar under det närmast påföljande året. På sikt
utvecklas verksamheten i samklang med centralorganisationens
strategi 2030.

(
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Prgcnt.ralufr EUR

Finlsuds Svenskn Oricnterlngrftirhund rf
BALÅNSN,,IMUNC PAS SIVA

30.1.t010

Perirden
1. r.1019-3r.t2.10t9

$idr: I (l)

Perioden
1.1.20r8-3 r. lx.20tE

EGET IL{PITAL
$tipcndie t'onden

200$ Sstlpendiefonden eget k{pitål
Stipendiefonden Tutalt
Bnlnnserat re*ultat

2070 Balanserå{ resulht
Balarucrat re$ultlt Totålt

R,åkentkapaperiodens re*ultat

20$0 Räkenskapsperiodenr resultat

Riikenskapaperiodeus resultnt Totnli
EGET KA.PITAL Totnlt
rRÅIdMAND[ KAFNäL
Kortfristigt

Lev.skulder

2760 Kontoskulder

Kortfiistigt Totalt
FI{J{MMANDE KÄPITÄ.L TOIAIT

t2 673,88 t? 6??,EE

t2 672,E8

19 597,5t 19 597,5t

l9 59?"5 t

t2 295,3t 12 295,3t

r? 295,3t
44 565-?0

7 563,00 7 561,00

7 563,00

7 563.00

t2 5t0,18 l? 5l0,ts
t2 5t0,t8

3t t37,08 31 137,08

11 137,{ig

.r r 539,57 -t | 539.5?

-lt 539,57

l3 107,69

0,00 0,00

0,00

0.00

Balansrökning passiva tot*lt 52128.7{.t 32 107,69

@ Visflo Xt!20 C :llppc\$n*Hovo\TI'l|lFuloa2, ryt Finlands $v€Nrd{s ldmn r.l. . Z|{0J2ANDLIN
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BALÅN SN,,i.I(fi[ lN G AKTIVA

Bokfriring 10.0"0.t16
Pr$ent.rrlutr EUR

30.1,1{tt0

Perioden
r.l"t0l9Jl.12.!0lq

Sidr: I (l)

Pcriodcn
t.1.r018-3t. l?.10t8

RÖRLIGAÄKTII'A
Fordringrr

Kurtdfordringar

l70S Kurdf+ndringar

FordrinprTotnlt
Finansiella vådepapper

Aktier sch rudelsr

1880 Aktier
Finansiella värdepappg Total t

Karst och banktillgodohavanden

l9l0 Aktia Eank FIE5 4f155 00 I 2 {

t9l2 Aktin BrnkFIIT 4055 0012 {

l9l0 Nordes FI4? 2023 2000 1282

Kasrn sch bonktillgodohavanden Tstalt

RÖRI.!öA AKTIVÅ ToulT

? CI05,00 7 005,00

7 005,00

173,14 173,14

r73,r4

tr t80,00 I 180,s0

1 180.00

l7l,l4 l?3,14
I ?3,t 4

?9 4S3,00

175"31

15 292J5 44 950,56

t5 449,69

215,81

t5 08 ,05 30 ?54,55

44 950,56 30 754,55

52 t28,70 32 l07,fr9

B*lansriiknfury aktiva totalt 52 t?8,70 3: l0?,69

t,

fiViciln tg20 Ohppol$41{tless\Tlllkptulol?.rgt Finhndc $wnrks ldmtt r,f. - 2l69tfANDLlN



Fokförlng l0,ll.0Jl6
Prerentvnlutn EUR

Finltndr $venskr Orienteringsförhund rf
RESTILTATRÅKNING

30.t.90t0

fcrisdan
t.l,t0l9-3 r.1?.r0r9

Sidr: 2 (3)

Periodcn
r.r.10r f-3r,t 2.2{lt 8

OI{GÅN ]S ATIÖNS \TERKSÅ fuI H F-T

Fersonalkostnader

Sålda tjånster

35t7 Sålda tjfrnster

Pclsonslkostnådcr Totalt

Öwiga kortnader

Resek+stneder

3809 Öwiga reseiiikningar

Uppvaktningor

3 I l9 Övriga represcntåtionskostnn

öwign ko*tntder ftlr ordinilr verkgerfifiet

3901 Mötes- och frrhandlingrkesh

3903 Kanslikostnadcr

390? Faekpublikationer

3908 hledlenrsavgifter

3$10 ADB-kostnader

l9l I Rcvisionskostnader

3913 Reror styrcl$cn

3914 Mötesko$tnadcr

3919 Diversekoshradfr

Öwlga koutnaderTotalt

ORCANI SATIONSV SRKSAMHET Totalt

ÖV E RSK0TT/L]N DER$KOT.T

1'tLLl'Ör{DA hll.r]ljl
Intåktcr

5000 Mcdlcmsavgiftcr

irrtöktsr Totrlt
TII.I.FÖRDA Ir.IF.DFi. TOIAII

öveRsrottruNDERsKorr
INVES ERTNCS- OCI{
I' I N ÄNSI ERI NGSVE RKSAMHET
Intäktct
Intäkter stipcndiefonden

64 I 0 Dividerdintäkter stipendiefor

6420 Ådlesser

lnriikter'Ihtnlt
Kostnåder

Kostnadcr stipcndi efonden

66 I 0 Kostnader stipendiefonden

6620 Överfiiring fondkapital

Kostnrder Totalt
INVES'TERIN65- OCII
FINAN$IERI NGSVERKSAMH ET T$IåI I

övensnorrruNDERsKqtTT
IJNDERSTÖN

lntåkrer

7000 lntåkrcr

28 8?8,7S 2S 8?8,78

?s $2s,7s

-l18,00 -l t8,00

-l 5{1,77 -1 543,77

If ri90,56 16 690,56

16 690,56

0,00 0,00

-2 258,3f1 -2 258,30

-77?.50

-214,51

-240,00

-:880,00
-?52,9{i

-t 488,00
.8, t0

.r9,40

-458,11

-2 481,86

-482,46

-240.00

-z s8fl,00

-729,S9

-3 t00,00

-900,46

-272,85

-7$2,77-6 848,6.0

-8 510,t7
20 3t8,41

-t t6t,2t

2 880.00 z s80,00

2 880"00

2 8S0,00

I 18"79

?62,50

20,00 ?82,50

282,50

-l 19,80

-162,7Q -282,50

-?82,50

0,00

918.79

n 376,52 il 3?6,52

.l I 8$1,79

-14 r40.09

2 550.47

-2't 475,22

3 120,00 3 120,0CI

I 120,00

I 120.00

-24 .l{15,?2

247J0
r r5,00 362,50

362,50

-t50,{CI

-2r2,r0 -362,50

-362,50

0,00

-24 105,22

t2 765,65 12765,65

(
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Bukförlng r0.0.0.ttd
Frcc*nt vrlllto EUR

Finlandr $venrkq Oricnteringrförhund rf
RESULTATRÄKNING

30.1.1s20

Perioden
Ll.t0l9-3l.l t.t0I9

Sidar I t3l

Perioden
Lr.x0I8-31. t2.2018

SRDINARIE VIRKSAMI{ET
trntäkter utbildning

tr000 Dcltagaravgifter

l00l Materiillftnnedlirtg

3002 Övriga intäkter

trntäkter utbildning Totalt
K+stnader uSlldning

1010 Rcsor orh dogtraktnmenten

301| lnkvartering och m*t

3012 Matori*l

3013 HWor

3Sl4 Deltagaravgifter i kurser och

3019 Övrigt koeftader

Kostnnder utbildnirg Totnlt

lntäktcr tråning

3020 Deltagaravgifter

30? I Malcrial fornredlirt6

3022 Öwiga intiikter

lntiikter tråning Toralt

KostradEr trflnirg
3030 Resor ech dagtraktrmenteu

3031 Inkvsrtering orh nut
3012 Msrtcrirl

3033 Hyror
3036 $hpendior

3039 Owiga korhrader

Kostnnder triining Totalt
lntäkter tåivling

3040 Deltagaravgifter

3041 Materislfiirmedlfurg

3042 Övriga intiikter

Intiikter tåvling Totalt

Kwtnader tiivling

3050 Resor och dngtroktamentsn

3051 lnkvartering och mirt

l0i? Materirl

3053 Hyrar

3054 Deltagaravgiftcr

3055 Pris

3S56 $tipendier

3059 Övlig* koatnader

Kostnader tilvling Tottlt
Kostnadcr övrig tgcntlig vcrksamhct

3{t79 Öwisa kostnadsr

Kostnader öwig egentlig verksamlret
Totalt

ORT}INARI E VERKSAMH ET'IotnII

-2 219,S5

38 505.fr0

0,0r1

7 703,00 46 20E,00

46 ?0E.0fi

-5 515"?8

-42 200,60

-s ?03,99

-760,00

.2 700,00

.6 ???,]4 .63 r57J]
-63 157,71

? 385,00

0,00

3 450,15 5 835,I5

s 8l5,rs

-2 545,30

38 422,00

95,00

I l3fi,l5 47 653,35

4? 651,15

-[s 353, I I

-38 405,31

-6 288,32

-319,il0

-3 000,0fl

-l I ?74,92 -69 64{"116

-69 640,66

3 530,50

604,80

3 4?0.20 7 555,50

7 555,50

-9 t8,70

-l 573,J0

4 I1S,20

0,00

-3 034,56

-t 542,44

0,00

-2 189,00 -15 573,40

-15 5?3,40

-36CI,18 -3SS,t *
,360, I I

-29 9?5,69

190,00

0,00

0,00 290.00

2 625,00

1]0,00

lE0,fi{l

-244,70

-$3 1,73

-29,4j
-200_02

-t00"00
-1 139,45

2 935,00

-?76,10

-509,08

-14?,2i!

0,0il

-3 7 t,00
-2 t 6,57

290,00

-t ? t9,9s

1935,00

-2 545,30

-? 366.40

-l 009,00

-327,50

-329,00

-? 842,0q

-r E6t,rl
-500,00

0,00 -9 235, I I

0,00

-9 ?35,1 I

t},00

0,00

0 Yirnro t0?0 C:bpp:l$aasNcvo\Tllt}'p{u lc?. rpt

-22279,62

Finlrnde S.rcnsks Hrott r.i - llfr$SlANIlLIN
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Finlandr $venrk* Oricnte.5iugrfiirbund rf
REST}LTATRAKNINC

30"1.!010
Eoltiöring 10.0"0J16
Prcrent rslur. EUR

ffld* 3 (3)

Petio.lGn
r.t.x0l&31,ttr.ilH$

Periorlsn
l.l.!019-3t.11.20u

Intf,lrtcr Tatalt

UNIIERSTÖD Torålr

nÄnrNsr*r$rFRlotrENs REzuLTÄ.'r'

t I 3?6,52 12 765,65

I I 376,51

l2 29s,31

l? 7dJ.65
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Flnlanda Svenska Orienbringrförbund ff
Bqk*lutets notsr
l. ttloh$nglltcrtom gtlleruppgörendervbokslut

{.1. Fdnciperför uFptåttånde av bsltslutat

Föreningen har fllärnpat staFråd€t* förodnlng om uppgffter aom skalltae upp i emå- och

mikroföretage bqkslut

l.t, Vädadngeprlrclper

Afttler och orrlga uårdåpgpper år uppbgns i bakslutEt tiil EiS anakafhingsvärde.

({



2. Noter till reaultatråknlngen

2,1, Odlnarle verksamhetens intåkter ouh koetnader

Deltagnravgifter
Materlal
Övriga intåkter

Resor och dagtraktementen
lnkvartering och mat
MaterLal

Utrymman
Deltagaravgifter
$tipendier
Öuriga koetnader

Öwiga kostnder

2.2, Prrsonelhoatneder

Såldä tjänster

U.3. Tlllförd* medal, understöd

Medlernsavglfbr

2.4, Investeetsrlngs oeh llnanrlrringnvrrlcamhel

FSO's stlpefidiefond

[nkornster
Sålda adresser, inbetalningar
Råntor. diuidender
$umnra

Ubifter
Bankkostnader
Kostnader
$tipendier
Summa

74 612 77 88 t1
zt 2Tg,&2 2S S75,69

I510,37 14 140,09
I610,3? 14140,09

28 828,78 1S 6S0 5'6

28 828J8

t 981,21

1S 690,56

27 425,22

2 S80,00 3 1t0.00
I S80,00 3120,00

20tc 2018

20.00 115,00
262,50 247,50
292,50 362,50

201S

4,I 180,00

11 153,15

2018

44 577,$0
82$,80

13 736,55
s2 333,15

g 6s8,28
43 718,68

7 739,81
1 089,00
g 213,09
3 200,00

5S 143,8$

6 993 .91

11 516,51
40 910,54
t2 432,92

519,02
3 134.56
3 000.00

16 70S,sg

-t1g,g0
0,00
0,00

-100,s0
49,50

0,00
-119,90

162.70

-150,40

212.10

(

F$O's stlpentliefond



3. HotErtlllhelenaråhnlngen

S,l. AHicr ooft andelar il.t2.

AktiErach endalar

åJ. Fotddngrr${.1å

Kundhrdfingar
Resu[åmglårlnSår

S.S. KNs6a oeh girk

Kcssa
Eanklcsnton

3.4. Eget kepttrl

$tiFcndterhnden
Eaknserat teeulfuat

FedodEns rqsulist

$,S, Fdimmrndskapthl

Kmsehulder
Rr*uftehaglcrlngar

lg,lg

173,14

1T3,14

gt{s

7 00s,00

7 00s,00

10{s

44 å50,S9

44 9å0,f6

10{s

12 672,88
1g 6$7;51

1? e90,å1

44 565,70

20{f

7 5tS,00

7 å63,00

g0ts

1?3,14

lT$.'14

g0rg

t 180,00

1180,00

ilHe

S0 75,1,55

30 7F4,$6

2018

12 510,r8
31 137,08
11 539,57

3ä 107,69

2CI18

L



3.6. FSO'teffpendlefond

AKTIVA

lGssa och hank
Aktla Bank
Nordea Bank

FA$8IVA
Egel kgpttal

Bahnserat tundkapihl
irets rEsultat

20{g

l?s,81
15 ?82,25

2018

!15,91
1S 04S,05

15#7,56

15 487,5fi

1e $10,18
162,?0

16 t04,86

15 tr&4,86

12 998,06
212,10

Främmande kapibl
Slruld f Fordren FSO:s konto

12 67-?,88

,88

15 46?,56

12 510,18

2
2 7941.68

15 304,86

2
2

(



nönsirxnan

Vi underJecknade försiikrar, i egenskap av rnedlemmsr i sryrelsen för Finlartds Svenska

Orientering#örbund r.f." ått vi idag godkilnt förbundets bokslut för 2019, vars

- balans slutrnr på € 52.128,70 och

- resultatet visar ett överskott om € 1?.?95,31

Helsingfors den 7, 2020

ordförande
Tom Ejörklurd
viceordförande

Niklas Enlund

Eva-l,otte MyrskogMicaela Fiskars Ånna J

Ian Torrkulle

NEYIffONSAI{TECKFIING

Över utftird revision har idag avgivits berättelse.

il{til

tTäitrå.ffi:Bw.)

Wilhelrn Stenbackä
grenchef

il/r.fu."/fl/t,

11
c rJl-ttQ

Coe
Y.?rvaotA,l+T



Finlands Svenska Orienteringsförbund rf

Eokslutes pecifikationer

AHier och andelar

Elisa Com. A, 15{I st
(marknadsvårde 31. 12,201 g € 7.387,50)

Kasra och Bank

Aktia Bånk brukskonto

Aktia Banh sparkonto sltpendlefond

Nordea, stipend iefonden

Eget lopital

$tipendiefonden

Balanserat resultat

Periodens rssultat

$tipendiefionden

lftpita|31.12,2018
Stipendiefondens överskott 201 I

Kåpitål 31.12.2019

9e även s€parat resultat- och balansräkning

för Stipendiefonden.

Konto'ford dngar 31.11,tr{119

20tg 2018

173,14 173,14

173,14 173.14

3{.{l.rfig 31.11,2018

eufo

€$to

29 483,00

175,31

15 292,25

15 449,69

215,91

15 089,05

6uro {4 9li0,SS g0 754,55

201S 2018

{4 585,70 32 107,99

12 672,88

19 597,51

12 295.31

r2 5$,18
!62,7fi

12 510"Ut

31137,08
-11539,57

12 e98,08

a12,10

euno 12 872,88 12 510,18

3175 lK Kronan

3179 OK Kristina

3X98lK l(ronan
3229 Pargrs lF

3243 Solf lK

3270|F Brahe

327IlF Femman

Medlemsavgtft

Medlemsavgift
Vårlåger

tånglåger
Stcrläger

Startup

StartUp

120,00

1äO00

500,00

2 050,00

145,00

555,m
370,00

it



3272 Salf lK

3273 lK Kronan

3274 0K77

3275 Fargas lF

$tartUp
StartUp

StartUp

StartUp

Kontoskuldet 31.11.2019

Folkhälsan Utbildning, lägeraygift

555.00

185,00

1480,m
92.5,00

€uro 7 005,00

7 563.00

Euro f 563,00



FSO'r stipendiefond

Reaultsträknlng t.l.-31.{2.2019

lnkomster (64t01
$ålds adresser, inhetalningar
Råntor, dividender
$umma

tligifter {64{01
Eankkaehader
KostnadEr
$tipandier
$umme

Arots u nder.löverrskott

F$O's stipendiefond

Belansr$knlng 3{.12.20{9

AI{TIVA
Fordrlngar

Konlofordnan, rånte

Knssa och hank
Aktia {1912}
Nordea {1930}

PASSIVA
Eget kapttal

Ealanserst fondkapital
Årebreeulht

Fråmmande kapital
$kutrd / Fordran FSO:s konto
Xontoskuld, bankayg

282,50 382.50

,.l00,90
*49,50

0,00
-1't9,80 -150.40

162!70 212,19

20{g t01s

0,00
0,00 0,00

20r9

20.00
262.50

?010

115,00
e47,50

-119.80
0,00
0,00

17$,31
15å91,25

215,81
'15089,05

15467,56

15467,56

15304,SA

{5304,9S

12519,18 12298,0S
16e,70 212,10

12672,88 12ä10,19

2794,66 2794,88
0,000,00

2794,88

{s467,58

2794,69

153[il,t6

/L/


