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REVISIONSBERÄTTELSE
Till medlemmarna i Lokalkraft Leader Åland rf

Revision av bokslutet
Uttalande
Jag har utfört en revision av bokslutet för Lokalkraft Leader Åland rf (Fo-nummer 2214206-9) för räkenskapsperioden 1.131 .12.2021 . Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet.
Enligt min uppfattning ger bokslutet, som uppvisar en vinst om 29 564,47 euro, en rättvisande bild av föreningens
ekonomiska ställning samt av resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande
upprättande av bokslut och det uppfyller de lagstadgade kraven.
Grund för uttalandet
Jag har utfört min revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Mitt ansvar enligt god revisionssed beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar for revisionen av bokslutet. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt de etiska kraven i
Finland som gäller den av mig utförda revision och jag har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa. Jag anser
att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar för bokslutet
Styrelsen ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att bokslutet ger en rättvisande bild i enlighet med i Finland
ikraftvarande stadganden gällande upprättande av bokslut samt uppfyller de lagstadgade kraven. Styrelsen ansvarar även
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för 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 för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om man avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida bokslutet som helhet innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel , och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 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 förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i bokslutet.
Som del av en revision enligt god revisionssed använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen . Dessutom:
•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i bokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
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oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi , förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
•

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utfom,a granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
bokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen , om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens fönnåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om bokslutet. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag 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.

Jag kommunicerar med dem som har ansvar för föreningens styrning avseende, bland annat, revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den, samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Övrig information

Styrelsen ansvarar för den övriga informationen. Övrig information omfattar informationen i verksamhetsberättelsen. Mitt
uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.
Min 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 jag har inhämtat under revisionen eller om informationen i verksamhetsberättelsen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Det är ytterligare min skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen
har upprättats enligt gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Enligt min uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har
upprättats i enlighet med bestämmelserna om upprättande av verksamhetsberättelse.
Om jag utgående från mitt arbete drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet
verksarnhetsberättelsen bör jag rapportera detta. Jag har ingenting att rapportera gällande detta.
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BOKSLUTETS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bokslutet för perioden 1.1.2021 - 31.12.2021 innehåller:

Bokslut:

Balansräkning
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Resultaträkning

2- 3

Noter

4 -5

Datering och underskrifter

Detta bokslut bör sparas till och med 31.12.2031
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Lokalkraft Leader Åland r.f.

BALANSRÄKNING

Not

31.12.2021

31.12.2020

RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Kortfristiga
övriga fordringar
Resultatregleringar
Kortfristiga totalt
Fordringar totalt

2
73
76
76

908 ,33
096,63
004,96
004,96

0,00
45204,14
45 204,14
45 204,14

Kassa och bank

46 306,27

88 407,20

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

122 311,23

133 611,34

AKTIVA TOTALT

122 311,23

133 611,34

Verksam hetskapital
Verksamhetsårets resultat

75 309,16
29 564,47

55 410,62
19 898,54

EGET KAPITAL TOTALT

104 873,63

75 309,16

Kortfristigt
Skulder till leverantörer
övriga skulder
Erhållna förskott
Resultatregleringar
Kortfristigt totalt

5 344,80
2 908,33
9 184,47
0,00
17 437,60

8 084,91
2 807,62
41155,67
6 253,98
58 302,18

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

17 437,60

58 302,18

122 311,23

133 611,34

PASSIVA
EGET KAPITAL

FRÄMMANDE KAPITAL

PASSIVA TOTALT
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RESULTATRÄKNING

Not

Stödberättigad verksamhet
LAG-drift
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Sa Kostnader
S:a LAG drift

1.

FLAG Drift
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Sa Kostnader
S:a FLAG Drift

2.

Fisken ska fram
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader
Sa Kostnader
S:a Fisken ska fram

3.

Samarbetsprojekt Spektrum
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader
Sa Kostnader
S:a Samarbetsprojekt Spektrum

4.

Smartare tillsammans
lntäk1er
Kostnader
Personalkostnader
övriga kostnader
Sa Kostnader
S:a Smartare tillsammans

5.

Havsöring från hav till hav
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Sa Kostnader
S:a Havsöring från hav till hav

6.

S:a Stödberättigad verksamhet

1.1.2021 -

1.1.2020 •

31.12.2021

31.12.2020

046,00
139,49
185,49
185,49

-3 234,00
-46131 ,63
-49 365,63
-49 365,63

-3 042,00
-14 579,49
-17 621,49
-17 621 ,49

-2511 ,00
-18 665,02
-21 176,02
-21176,02

-931 , 17
-931,17
-931,17

-3 963,94
-3 963,94
-3 963,94

-26 645,88
-26 645,88
-26 645,88

-11 265,48
-11 265,48
-11 265,48

-1 322,00
-1 322 ,00
-1 322,00

-349,98
-349,98
-349,98

-3 323,49
-3 323,49
-3 323,49

0,00
0,00
0,00

-112 029,52

-86 121,05

-5
-57
-62
-62
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RESUL TATRÄKNING

Not

1.1.2021 -

1.1.202 0 •

31.12.2021

31.12.2 020

Ej stödberättigad verksamhet
Ej stödberättigat
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Sa Kostnader
S:a Ej stödberättigat
Sa ej stödberättigad verksa mhet
TILLFÖ RDA MEDEL
Medlemsavgifter
SA TILLFÖ RDA MEDEL
Finans iella intäkte r och kostna der
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till övriga
Finans iella intäkte r och kostna der totalt
ALLMÄ NNA UNDERSTÖD

RÄKEN SKAPS PERIO DENS ÖVERSKOTT

7.
10 449,64
-2 357,00
-9 041,53
-11 398,53
-948,89

1 011,59
-2
-10
-12
-11

405,00
257,05
662,05
650,46

-948,89

-11 650,46

31 699,00
31 699,00

31 549,00
31 549,00

-0,36
-0,36

0,00
0,00

110 844,24

86 121,05

29 564,47

19 898,54
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Lokalkraft Leader Åland r.f.
NOTER RESULTATRÄKNING
Specifikation av verksamhetens intäkter och kostnader enligt verksamhetsområde

1.

LAG drift

Personalkostnader
Löner och arvoden
Övriga kostnader
Allmänna Understöd
Totalt
Erhållna förskott
Ej erhållna intäkter

2.

-5 046 ,00
-57 139,49
62 185,27
-0,22
9 184,47
30 136,17

-3 234 ,00
-46 131,63
49 365,63
0,00
41155 ,67
8613 ,93

-3 042,00
-14 579,49
17 367,60
-253,89
0,00
8 929,61

-2511,00
-18 665,02
21176,02
0,00
0,00
8 518 ,66

-931,17
0,00
-931 , 17
0,00
0,00

-3 963 ,94
3 963,94
0,00
0,00
15 774,09

0,00
-26 645,88
26 645,88
0,00

0,00
-11 265,48
11 265,48
0,00

0,00
29 035,38

0,00
11 947,48

Fisken ska fram

Övriga kostnader
Allmänna Understöd
Totalt
Erhållna förskott
Ej erhållna intäkter

4.

1.1-31 .12.2020

FLAG Drift

Intäkter
Finansiella intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Övriga kostnader
Allmänna Understöd
Totalt
Erhållna förskott
Ej erhållna intäkter

3.

1.1-31 .12.2021

Samarbetsprojekt Spektrum

Personalkostnader
Löner och arvoden
övriga kostnader
Allmänna Understöd
Totalt
Erhållna förskott
Ej erhållna intäkter
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Lokalkraft Leader Åland r.f.
NOTER RESULTATRÅKNING
5. Smartare tillsammans
Övriga kostnader
Allmänna Understöd
Totalt
Erhållna förskott
Ej erhållna intäkter

6. Havsöring från hav till hav
Övriga kostnader
Allmänna Understöd
Totalt
Erhållna förskott
Ej erhållna intäkter
7.

-1 322 ,00
1 322,00
0,00
0,00
1 671,98

-349,98
349,98
0,00
0,00
349,98

-3 323,49
3 323,49
0,00
0,00
3 323,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ej stödberättigat

Intäkter
Övriga rörelseintäkter
Finansiella intäkter
Medlemsavgifter
Kostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden
Övriga kostnader
Totalt

10 449,64
0,00
31 699,00

1 009,97
1,62
31 549,00

-2 357,00
-9 041,89
30 749,75

-2 405,00
-10 257,05
19 898,54

Resultat totalt

29 564,47

19 898,54
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DATERING OCH UNDERSKRIFTER

Jomala
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Jaana Ojanen ( Vice ordförande)
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Bo-Erik Sandell

David Ståhlman

~
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Togerisson

Revisorsanteckning
över utförd revision har idag avgivits berättelse.
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