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Verksamhetsberättelse
1 Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att understöda på landsbygden i Finland verksamma svenskspråkiga
landsbygdsföretagare samt kulturella, sociala och ekonomiska samarbetssträvanden dem emellan även som
att bistå svenskspråkiga medborgare i Finland att anskaffa egen jord.
Stiftelsen fullföljer sitt ändamål genom att:
a) understöda och verka för grundandet av företag för att förbättra lantbruket i svenskbygderna;

c) understöda svenskspråkiga undervisningsanstalter och elever i dessa, ävensom aktörer vilkas syfte
överensstämmer med stiftelsens, anordna och understöda kurser och föredragshållande och anställa
instruktörer, samt
d) vidta andra åtgärder ägnade att gagna lantbruket i Svenskfinland.
2 Allmänt
Vid årsskiftet 2020–2021 fusionerades Stiftelsen A.B. Svenska småbruk och egna hems undervisningsfond
sr och Helsingfors Jord-Invest Ab med Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. Undervisningsfondens och
Helsingfors Jord-Invest Ab:s tillgångar och skulder övergick då till Jordfonden.
Stiftelsens utdelning minskade under 2021 jämfört med året innan. Sammanlagt beviljades bidrag för 278
000 euro (812 000 euro år 2020). De långfristiga fordringarna minskade något och uppgick till 5 836 000
euro.
Bland de större bidragen kan nämnas bidraget till Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga
fakulteten för att utveckla entreprenörskap, innovationer och ledning av lantbruksföretag. Övriga större
bidragstagare under 2021 var Understödsföreningen för Västankvarn skolor r.f. som beviljades medel för
byggandet av ett nytt reningsverk på Västankvarn gård och Finska forstföreningen som beviljades ett bidrag
för att erbjuda neutral fakta om skog, virkesanvändning, skogsskötsel m.m. till elever och lärare i årskurs 4-9
i Finland.
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b) vid behov åt landsbygdsföretagare utge lån och understöd för inköp av lantbruksfastigheter; härvid skall
företräde ges åt kunniga lantbrukare och personer, vilka är skickade till att verka som självständiga
företagare på landsbygden;

Stiftelsens bokslut för 2021 uppvisar ett överskott på 2,69 miljoner euro (2,21 miljoner euro år 2020).
Intäkterna uppgick till 3,85 miljoner euro (3,36 miljoner euro). Nedskrivningarna av värdepapper uppgick till
143 000 euro, medan återtagningarna uppgick till 426 000 euro. En nedskrivning på 623 000 euro gjordes på
krediterna som beviljats Meatgard Ab.

3 Utlåningsverksamheten
Belåningen av unga personers markinköp fortsatte och stiftelsens lånestock till sammanlagt 134 unga
jordbrukare uppgick vid årsskiftet till 3 160 839,17 euro, en minskning med 204 165 euro jämfört med 2020.
Antalet unga jordbrukare som sökte om lån i samband med generationsväxling ökade. Sammanlagt nio nya
lån beviljades och fem lån utbetalades under året. Räntan på lånen är bunden till marknadens räntenivå,
dock så att minimiräntan har varit 1 %. Lånetiden för lånen är 15 år och det maximala lånebeloppet är 80
000 euro för personer som inte lyfte startstöd och 40 000 euro för personer som lyfter startstöd. Dessutom
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kan dessa erhålla 40 000 euro för markköp. De maximala lånebeloppen är dock alltid högst 80 % av
köpesumman. Låneamorteringen sker årligen med en femtondedel av det ursprungliga lånebeloppet.
Samtliga lån har fullgod säkerhet i form av intecknade pantbrev eller avtal om efterpantsättning av pantbrev.
Information om stiftelsens belåning för jordinköp och generationsväxlingar sker fortsättningsvis på
Jordfondens webbsidor, i tidningsannonser, via lantbrukets ekonomirådgivare och genom information till
bankernas ansvarspersoner för lantbrukets långivning.

4 Beviljade bidrag

Helsingfors universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten beviljades 150 000 euro i projektmedel för att
utveckla entreprenörskap, innovationer och ledning av lantbruksföretag. Projektet som kommer att ha en
avlönad projektchef är treårigt.
Understödsföreningen för Västankvarn skolor r.f. beviljades 40 000 euro för byggandet av ett nytt
reningsverk på Västankvarn gård. Yrkeshögskolan Novia kopplas in i undersökningar och utvärderingen av
reningsverkets funktion.
Finlands svenska 4H beviljades ett understöd på 20 000 euro för verksamheten i lokalföreningarna i de
finlandssvenska kommunerna i Nyland och Åboland samt även för gemensamma aktiviteter i södra Finlands
distrikt.
Finska forstföreningen beviljades 2021 20 000 euro för att erbjuda neutral fakta om skog, virkesanvändning,
skogsskötsel m.m. till elever och lärare i årskurs 4-9 i Finland. Beloppet utbetalades 2022. Organisationen
beviljades 20 000 euro för fortsatt verksamhet 2022.
Föreningen Mathantverk i Finland beviljades under året 14 500 euro i bidrag för verksamheten.
Kimito centrum byalag r.f. beviljades 7 230 euro för anskaffning av lagerbyggnad i samband med
utvecklandet av Foodhub-konceptet på Kimitoön.
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Under året fortsatte understödsverksamheten i anslutning till lantbrukens generationsväxlingar. Personer
som är yngre än 41 år beviljades bidrag för kostnader som uppstår vid generationsväxlingar på lantbruk.
Bidragets storlek är högst 1 000 euro per person. Under året utbetalades bidrag på sammanlagt 7 800 euro
till 10 personer.

Yrkeshögskolan Novia beviljades ett bidrag på 3 185 euro för försök med ferment på Nina Långstedts gård
Krämars i Ingå. Ferment som även kan tolkas som ytkompostering handlar om sprutning av
mjölksyrebakterier på avslagen vall som stöd och stimulans för mikrolivet i jorden.
SLC Nylands ungdoms- och PRutskott beviljades ett bidrag på 2 000 euro för anordnandet av den
traditionella Oktoberfesten för unga jordbrukare samt för övrig ungdomsverksamhet och befrämjandet av
generationsväxlingar.
Ur Johan Bergs fond beviljades ett stipendium på 350 euro till en blivande trädgårdsmästare på Axxell
Överby.
En gratis utgåva av Lantbrukskalendern till studeranden vid de svenskspråkiga lantbruksskolorna samt vid
YH Novia och Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors Universitet bekostades även 2021.
Kostnaden uppgick till 13 485 euro.
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Stödet för den försöksverksamhet som bedrivs av Nylands svenska lantbrukssällskap (NSL) vid Västankvarn
försöksstation och i östra Nyland fortsatte under året. Ett bidrag på 50 000 euro utbetalades enligt ett tidigare
beslut om fortsatt stöd av försöksverksamheten under perioden 2018-2022.
Till Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF) utbetalades under året 16 000 euro i bidrag för kostnader i
samband med utgivandet av två publikationer. Av bidraget som löpte mellan 2019-2021 kvarstår 8 000 euro.
Detta belopp kan utnyttjas under år 2022.
För SLF:s projekt ”Greppa marknaden” som löper under tiden 2020-2022 utbetalades 15 000 euro. Av det
beviljade bidraget återstår 15 000 euro. För samma organisations projekt ”Rådgivningens rörlighet” under
2018-2020, utbetalades inget bidrag under 2020. Av det beviljade bidraget återstår 25 000 euro att utbetalas.

I väntan på övriga finansiärers beslut utbetalades inget bidrag för SLF:s energiprojekt ”Biokol, värme och ren
naturgas - en mångsidig demonstrationsanläggning på Västankvarn gård”. Projektet beviljades 2019 ett
bidrag på 150 000 euro.
Av det återstående bidraget på 45 000 euro för SLF:s projekt ”Greppa generationsväxlingen” under tiden
2021-2023 betalades 15 000 euro ut. Projektet skall nå jordbrukare som skall axla eller avträda ansvaret av
sin gård och stöda dem genom utbildning kring praktiska frågor kring generationsväxlingen. Man skapar i
första hand digitalt material som jordbrukarna kan ta del av på nätet.
YH Novia beviljades år 2020 ett bidrag på 450 000 euro för projektet ”Pro Bioekonomi – kvalitativ utbildning”.
Projektet är femårigt och är en fortsättning på projektet ”Pro Naturbruk” som initierades 2014. Projektets
målsättning är att höja kvaliteten på naturbruksundervisningen vid YH Novias enhet i Ekenäs genom att
finansiera utomstående föreläsare och öka intresset för utbildningarna med hjälp av effektiv marknadsföring.
Under året utbetalades andra raten på 85 000 euro. 255 000 euro återstår av bidraget.
YH Novia beviljades 2018 124 000 euro i bidrag för projektet ”Matregion Nyland”. Projektet har ansökt om
förlängning av projekttiden. 51 361 euro utbetalades 2021. Av bidraget är ännu 50 152,22 euro outbetalt.
YH Novia beviljades 2020 ett bidrag på 119 536,28 euro för fortsatt verksamhet inom ramarna för projektet
”Bondenyttan”. Under året utbetalades 35 289,30 euro av detta bidrag, varefter 71 685,68 euro återstår.
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SLF:s trädgårdsprojekt under tiden 2019-2023 på 150 000 euro utbetalades 30 000 euro, varefter 60 000
euro återstår.

Axxell Utbildning Ab beviljades 2018 230 000 euro i bidrag för maskinanskaffningar i samband med
övergången från mjölkproduktion till köttproduktion vid Brusaby lantbruksskola på Kimitoön. Under året
utbetalades 81 290,15 euro av detta bidrag, varefter 57 563,23 euro återstår.
Skogscentralens projekt ”Klimat Smart skogsägande” erhöll 2019 ett bidrag på 32 000 euro. 2021
utbetalades 5 642,47 euro. 21 190,47 euro återstår av bidraget.
Stiftelsen Baltic Sea Action Group Carbon Action erhöll 2019 ett understöd om 145 000 euro för 2020-2022
för att anställa en projektkoordinator med fokus på de finlandssvenska jordbrukarna. SLC och föreningen
Konstsamfundet deltar i projektet. 2021 utbetalades 40 000 euro. 40 000 euro återstår av bidraget.
Understödsföreningen för hållbar köttförädling i Västnyland beviljades ett bidrag om sammanlagt 44 560
euro för 2020-2023 för att genomföra projektet ”Klimatsmart kött på kartan”. Inget utbetalades 2021. Av
bidraget står 38 760 euro att lyfta.
I balansräkningen har under kortfristiga övriga skulder upptagits beviljade, men vid årsslutet icke utbetalda
bidrag, till ett sammanlagt belopp på 934 081,60 euro.
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5 Till närståendekretsen beviljade understöd
Till närståendekretsen har inga understöd beviljats under 2021. Stiftelsen har beviljat lån om 1 083 334 euro
till ett bolag som hör till stiftelsens närstående krets genom att en förvaltningsrådsmedlem i stiftelsen är
delägare i bolaget. Stiftelsen har beviljat fem lån vars sammanlagda saldo vid årets slut är 92 000,22 euro till
fyra personer som hör till stiftelsens närstående krets dels på grund av att släktingar hör till stiftelsens
styrelse och förvaltningsråd, dels på grund av att personer hör till styrelsen och förvaltningsrådet. Lånen har
beviljats i enlighet med stiftelsens ändamål och på samma villkor som stiftelsens övriga lån till enskilda
personer.

Stiftelsens förvaltningsråd sammanträdde till årsmöte 19.4.2021. Mångårige styrelseordförande Marcus H
Borgström undanbad sig omval efter 38 år som förtroendevald i stiftelsen. Till ny ordförande valdes Kristian
Westerholm. I anslutning till fusionen invaldes Mikael Jern och John Sumelius till nya medlemmar i
Jordfondens styrelse. Christel Liljeström invaldes istället för Marcus H Borgström. Styrelsen består av
följande medlemmar: Kristian Westerholm ordförande, vice ordförande Anna Bengelsdorff-Lindstedt, Mikael
Jern, Christel Liljeström, Erik Perklén, John Sumelius och Mikael Söderholm.
Till ny medlem i förvaltningsrådet istället för Christel Liljeström valdes Johan Björklöf med mandatperioden
2021-2022. Alice Björklöf, Christer Jägerskiöld samt Camilla Wahlsten som samtliga var i tur att avgå
återvaldes. Björklöf och Wahlsten med mandatperioden 2021-2024 och Jägerskiöld med mandatperioden
2021-2023. Samtidigt förlängdes Christina Gestrins mandatperiod med två år så att hennes mandatperiod
utgår 2024. Förvaltningsrådet består av följande medlemmar: ordförande Michael Hornborg, vice ordförande
Christina Gestrin, Thomas Antas, Alice Björklöf, Johan Björklöf, Holger Falck, Christer Jägerskiöld, Fredrik
Pressler och Camilla Wahlsten. Anders Strandberg har fungerat som stiftelsens ombudsman.

7 Utbetalda löner, arvoden och övriga förmåner
I arvoden till styrelse och förvaltningsrådsmedlemmar har utbetalats 36 490 euro. Till stiftelsens ombudsman
har inte erlagts arvoden. I arvode till revisorerna har utbetalats 12 821 euro.
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6 Beslutande organ

8 Stiftelsens revisor
Utsedda att revidera stiftelsens räkenskaper var under året revisionssamfundet Ernst & Young Ab med
Anders Svennas CGR som ansvarig revisor.

9 Framtida utveckling
Styrelsen och förvaltningsrådet sammankom till en strategidag i Kyrkslätt i oktober. På strategidagen lyfte
man upp aktuella teman som vägkost till styrelsen och ombudsmannen för den framtida verksamheten.
Bland annat kommer stiftelsen att ansöka om medlemskap i föreningen Stiftelser och fonder rf. för att bli en
del av ett större nätverk inom stiftelsesamfundet i Finland. En arbetsordning och årsklocka för styrelsearbetet
kommer att utarbetas inom ramen för temat God förvaltningssed.
I övrigt har verksamheten inletts i samma omfattning som tidigare år.
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10 Övrigt
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Placeringsrådet sammankom under året till fem möten för att aktivare föra en diskussion kring innehållet i
placeringsportföljen samt, inom ramen för fullmakten erhållen av styrelsen, ta beslut om investeringar i olika
placeringsprodukter. Placeringsrådet är gemensamt med Svenska småbruk och egna hem Ab. Jordfonden
representerades i placeringsrådet av Marcus H Borgström och Anna Bengelsdorff-Lindstedt fram till juni
2021. Efter valet av ny styrelseordförande i Jordfonden ersattes Marcus H Borgström av Kristian
Westerholm. Ombudsmannen fungerar som sekreterare i placeringsrådet. Värdepapprens värdeökning var
gynnsam under året.
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Resultaträkning
01.01.2021 - 31.12.2021

01.01.2020 -31.12.2020

51 034,26

54 593,50

Kostnader för ordinarie verksamhet

-346 601,66

-879 156,68

Verksamhetens över-/underskott

-295 567,40

-824 563,18

3 802 589,65

3 356 709,04

-814 173,51

-317 156,89

Över-/underskott

2 692 848,74

2 214 988,97

Räkenskapsårets överskott/underskott (-)

2 692 848,74

2 214 988,97

Ordinarie verksamhet
Intäkter från ordinarie verksamhet

Intäkter från placerings- och finansieringsverksamhet
Kostnader för placerings- och finansieringsverksamhet
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Placerings- och finansieringsverksamhet
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Balansräkning
31.12.2021

31.12.2020

43 339,61

41 053,61

27 167 297,76

22 227 819,63

27 210 637,37

22 268 873,24

27 210 637,37

22 268 873,24

Lånefordringar

3 749 574,00

4 718 940,60

Övriga fordringar

2 086 754,27

2 128 801,37

Långfristiga fordringar totalt

5 836 328,27

6 847 741,97

Kundfordringar

38 896,63

0,00

Lånefordringar

502 065,17

490 969,64

44 686,47

53 805,77

585 648,27

544 775,41

Fordringar totalt

6 421 976,54

7 392 517,38

Kassa och bank

1 669 506,74

3 326 643,08

Rörliga aktiva totalt

8 091 483,28

10 719 160,46

AKTIVA TOTALT

35 302 120,65

32 988 033,70

AKTIVA
Bestående aktiva
Finansiella värdepapper
Aktier
Övriga aktier och andelar
Finansiella värdepapper totalt
Bestående aktiva totalt

Fordringar
Långfristiga

Kortfristiga fordringar

Resultatregleringar
Kortfristiga fordringar totalt
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Rörliga aktiva
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PASSIVA
Övrigt eget kapital
Johan Bergs fond

5 100,00

5 100,00

31 644 799,02

29 429 810,05

2 692 848,74

2 214 988,97

34 342 747,76

31 649 899,02

4 854,99

0,00

Övriga skulder

954 517,90

1 338 134,68

Kortfristigt främmande kapital totalt

959 372,89

1 338 134,68

959 372,89

1 338 134,68

35 302 120,65

32 988 033,70

Över-/underskott från föregående
räkenskapsperioder
Räkenskapsårets överskott/underskott
Eget kapital totalt
Främmande kapital
Skulder till leverantörer

Främmande kapital totalt
PASSIVA TOTALT
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Kortfristigt främmande kapital
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Noter till bokslutet
Principerna för upprättande av bokslut
Värdering av finansiella instrument, fordringar och skulder
Fordringar samt andra finansiella tillgångar och skulder har värderats enligt BFL kapitel 5 § 2

Ansvarsförbindelser
Beviljade icke utbetalda lån 5 st.

180 000,00

Investeringsförbindelser i Private Equity
Evli, Private Equity II, vinstutdelningslån

195 737,60

Personal
Stiftelsen hade inte någon anställd under räkenskapsperioden.

Uppgifter för att ge en rättvisande bild
Stiftelsens ägoandelar i övriga bolag
Svenska småbruk och egna hem Ab

Hemort
Helsingfors

Ägoandel%
39,30%
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Säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang som inte har tagits
med i balansräkningen samt pensionsansvar

Specifikation av bestående aktiva
Aktier, bokföringsvärde
Börsnoterade
Icke börsnoterade

Aktier, marknadsvärde
Börsnoterade
Icke börsnoterade

2021
17 279 363,66
531 019,61
17 810 383,27

43 015 669,35
883 339,61
43 899 008,96

2020
17 361 132,61
528 733,61
17 889 866,22

38 506 340,25
528 733,61
42 528 770,25
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Övriga placeringar, bokföringsvärde
Fondandelar

2021
9 400 254,10

2020
4 379 007,02

Övriga placeringar, marknadsvärde
Fondandelar

13 174 018,96

6 615 572,15

2021
6 847 741,97
249 999,35
0,00
-621 260,21
-640 152,84
5 836 328,27

2020
6 304 421,24
380 833,33
653 885,93
-491 398,53
0,00
6 847 741,97

490 969,64
540 961,80

432 156,95
490 969,64

31.12.2021

31.12.2020

5 100,00
0,00
5 100,00

0,00
5 100,00
5 100,00

Långfristiga lånefordringar
1.1.
ökning
ökning genom fusion
minskning
nedskrivning
31.12.
Kortfristiga lånefordringar
1.1.
31.12.

Ändringar i eget kapital

Johan Bergs minnesfond 01.01
Ökning genom fusion
Johan Bergs minnesfond 31.12
Ackumulerade över-/underskott 01.01
Ökning genom fusion (UF)
Ackumulerade över-/underskott 31.12
Räkenskapsperiodens över-/underskott
EGET KAPITAL TOTALT

31 644 799,02
0,00
31 644 799,02

27 092 978,80
2 336 831,25
29 429 810,05

2 692 848,74

2 214 988,97

34 342 747,76

31 649 899,02
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Datering och underskrift

____________________________________
Kristian Westerholm

____________________________________
Anna Bengelsdorff-Lindstedt

____________________________________
Mikael Jern

____________________________________
Christel Liljeström

____________________________________
Erik Perklén

____________________________________
John Sumelius

____________________________________
Mikael Söderholm

_____________________________________
Anders Strandberg
Ombudsman

Revisionsanteckning
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Esbo den 15 mars 2022

Över utförd revision har idag avgetts berättelse.

Esbo den 31 mars 2022

Ernst & Young Ab, revisionssamfund

_____________________________________
Anders Svennas, CGR
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Förteckning över bokföringsböckerna och slag av
bokföringsmaterial
Dagbok
Huvudbok

Digitalt arkiv
Digitalt arkiv

Bokslut
Balansspecifikationer

Separat inbunden
Separat inbunden

Försäljningsfakturor
Inköpsfakturor
Nätfakturor (inköpsfakturor)
Rese- och kostnadsfakturor, memorialer
Kontoutdrag, betalningsverifikat

Digitalt arkiv
Digitalt arkiv
Digitalt arkiv
Digitalt arkiv
Digitalt arkiv

Inköpsfakturor som i original mottagits i pappersformat bevaras av den bokföringsskyldige i pappersformat.
Om en pappersfaktura har skannats ska fakturan endast bevaras digitalt i det papperslösa arkivet.
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hemort Helsingfors

REVISIONSBERÄTTELSE
Till förvaltningsrådet för Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr

Revision av bokslutet
Uttalande

Enligt vår uppfattning ger bokslutet en rättvisande bild av stiftelsens 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
Vi har utfört vår revision i enlighet med god revisionssed i Finland. Våra skyldigheter enligt god revisionssed beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt de
etiska kraven i Finland som gäller den av oss utförda revisionen och vi har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 stiftelsens 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 stiftelsen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar för revisionen av bokslutet
Våra 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 våra
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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi 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 våra 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 oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i ledningens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
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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 revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i bokslutet om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn 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 stiftelse inte längre kan
fortsätta verksamheten.
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 för stiftelsens 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 vi identifierat under revisionen.

Övriga rapporteringsskyldigheter
Övrig information
Styrelsen ansvarar för den övriga informationen. Den övriga informationen omfattar verksamhetsberättelsen.
Vårt uttalande om bokslutet täcker inte övrig information.
Vår skyldighet är att läsa den ovan specificerade övriga informationen i samband med revisionen av bokslutet och i
samband med detta göra en bedömning av om det finns väsentliga motstridigheter mellan den övriga informationen och
bokslutet eller den uppfattning vi har inhämtat under revisionen eller om den i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter. Det är ytterligare vår skyldighet att bedöma om verksamhetsberättelsen har upprättats enligt gällande
bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Enligt vår uppfattning är uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet enhetliga och verksamhetsberättelsen har
upprättats i enlighet med gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse.
Om vi utgående från vårt arbete på den övriga informationen, drar slutsatsen att det förekommer en väsentlig felaktighet i
verksamhetsberättelsen, bör vi rapportera detta. Vi har ingenting att rapportera gällande detta.

Övriga uttalanden som grundar sig på lag
Vår skyldighet är att utgående från den av oss utförda revisionen ge ett uttalande om de omständigheter som förutsätts
enligt stiftelselagen 4:2.2 §.
Styrelsen ansvarar för informationen i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt för att de ersättningar och arvoden
som betalats till ledamöterna i stiftelsens organ är sedvanliga.
Enligt vår uppfattning ger bokslutet och verksamhetsberättelsen de uppgifter om stiftelsens verksamhet under
räkenskapsperioden som är väsentliga för bedömningen av om stadgebestämmelserna om stiftelsens ändamål och
verksamhetsformer har följts. Arvoden och ersättningar utbetalda av stiftelsen till ledamöterna i stiftelsens organ kan
anses vara sedvanliga.
Esbo 31.3.2022
Ernst & Young Ab
revisionssamfund
Anders Svennas
CGR
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