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Fida .lnternational ry 02806t 3-9 lTilinpååtös 7,7.20fi - 91.12,2A17

1.1.2017-31 .12.2017 1.1 .2016-31.12.2016

Varsinainen toiminta

Tuotot
Avustukset
Varsinaisen toiminnan muut tuotot

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut kulut

Tuotto/kulujäämä

Varainhankinta

Tuotot
Myymälätoiminnan tuotot
Muu varainhankinta

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut kulut

Tuotto/kulujäämå

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Sijoitustoiminta

Tuotot
Kulut

Rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut

Tuotto/kulujäämä

5 603 823,80
957 534,79

6 488 244,11
996 794,50

-2 315 552,45
-221060,27

-7 965 654,16

-2207 584,36
-215 564,69

-9 198 755,61

-3 940 908,29

8109'158,41
4 313 165,13

-4 136 866,05

7 882 017,67
4 565 923,84

-4 324 369,71
-125 467,63

-3 450 465,97

-4 244 462,85
-127 963,36

-3177 832,40

4 522O2O,23

0,00

2 832,31
-37 641,22

4 893 682,90

00o,
0,00
0,00

341,17
-43743,98

-34 808,91 -43 402,81

Arkislovlitel 20 I 7-001



Fida lnternational ry, 028061 3-9

ÏASE
VASTAAVAA

PYSWATVASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

ttlaa- ja r¡esia!ueet

Omistuskiinteistöt

Rakennukset ja rakennelmat

Omistusrakennukset ja -rakennelmat

Koneet ja kalusto

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

Sijoitukset yhteensä

PYSWAT VASTAAVAT YHTE E NSA

Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

31.12.2017 31.12.2016

182 427,51 115 444,81

'tB2 427,51

110 000,00

3 491 927,54

186 979,56

1't5 M4,81

0,00

3 735 809,18

233724,52

3 788 907,10

387 500,78

3 969 533,70

74 954,80

387 500,78 74954,80

4 358 835,39 4159 933,31

VAIHTUVATVASTAAVAT

Lyhyraikaiser saamisei

Laskutussaamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

VAI HTUVAT VASTAAVAT Y HTE E N SA

VASTAAVAA YHTEENSA

11 694,16

408 584,35

14112,76

487 344,46

420 278,51

1783752,26

501457,22

2 028 976,18

2204030,77 2530 433,40

6 562 866,16 6 690 366,71

4Arkistoviite: 201 7 -OA1



Fida lnternational ry, 0280613-9

TASE
VASTATTAVAA

OMA PAÄOMA

Sidotut rahastot

Vapaat rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)

ïlikauden ylijäämä (alijäämä)

OMA PAAOMAYHTEENSÄ

VIERAS PAAOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta

Muut velat

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

VIERAS PAAOMAYHTEENSA

VASTATTAVAA YHTEENSÃ

Tlinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

31.12.2017 31.12.2016

45 000,00

520 797,98

3 413 147,34

546 303,03

45 000,00

520 797,98

2 699 733,30

713 414,04

4 525 248,35

548 999,84

455,00

3 978 945,32

760 223,21

0,00

549 454,84

211223,37

28 663,96

206 235,26

250 316,87

791723,51

760223,21

278 413,55

29 587,09

243 489,56

572 955,80

826 752,18

1 488162,97 1 951 198,18

2037 617,81 2711 421,39

6 562 866,16 6 690 366,71

5Arkistoviite: 2017 -OO1



Fida lnternational ry 028061 3-9 Tlinpäätös 1.1.2017 - 31.12,2017

LIITETIEDOT 31.12.2017 31.12-2016

TI LI N PAATÖKS EN LAATI M I STA KOS KEVAT LI ITETI E DOT
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Eläkemenot
Yhdistyksen henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa vakuutusyhtiöissä. Eläkekulut on kirjattu
suoriteperusteisesti til in päätökseen. Kattamatonta eläkevastuuta ei ole.

Pysyvät vastaavat ja poistot

Sijoitukset
O¡¡^¡+,,1,-^+ an aara¡fa**' I h^ñl,ih+^hin*aan tai ai{.i alamnaan {ilinnååtaonåir¡.ín marlzlzina-anraan
9UUttUÀù9tUttOtVUùt9ttuttqttnilttqtiltttqqtttqt9rtqq19rrryqqr¡ril¡rrPqqrvèyqrvqrrlrrqrr\r\rrrs-srYvvrr

Muut pysyvät vastaavat
Kotimaassa muut pysyvät vastaavat on aktivoitu taseeseen välittömään hankintamenoon

Tilikaudella hankitut atk-laitteet on kirjattu suoraan kuluksi.

Kotimaassa muun kaluston osalta yli 1000 euron suuruiset hankinnat on kirjattu taseeseen ja 1000
euron suuruiset ja sitä pienemmät hankinnat on kirjattu suoraan kuluksi.

Poistot
Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno on poistettu seuraavasti

Aineetiomai hyöciykkeei
M u ut pitkävaikutteiset menot

Tasapoisto 5 vuodessa.

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat

Tasapoisto 20 vuodessa, rakennuksen jäännösarvoksi 10 % hankintahinnasta

Autot ja muu kalusto
20 % menojäännöspoisto

Avustukset
vaiiionapu ja ËU-hanketuki

Avustuksista esim. Ulkoministeriön myöntämä hanketukitai EU-hanketuki, on tuloutettu toteutuneita
kuluja vastaava osuus. Avustuksien osuus, joka ylittää tilikaudella toteutuneet kulut, on jaksotettu ja
esitetty muissa lyhytaikaisissa veloissa.

Lahjoitus- ja testamenttituotot
Tilikauden aikana saadut lahjoitukset ja kummikannatukset on kirjattu
jääneiden ti likauden aikana saatujen käyttötarkoitukseltaan sidottujen
toteutetaan sisäisen laskennan kautta.

tilikauden tuotoksi. Käyttämättä
lahjoitus- ja kummituottojen seuranta

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Kokonaistuotot ja -kulut
Kokonaistuotot
Kokonaiskulut
Ylijäämä
Avustukset

3000 Valtionavustus
3020 Siirtynyt valtionavustus
3030 Aktivoitava valtionavustus
3060 EU-hanketuki

18 986 514,44
-18 440 211,41

546 303,03
5 603 823,80
5 300 000,00

131 623,26
-52 161,30

0,00

19 933 321,29
-19 219 907,25

7',t3 414,O4

64882M,11
5 400 000,00
1 009 771,91
-131623,26
369 827,43

Arkistoviite: 2017 -001 6



Fida lnternational ry 0280613-9

LIITETIEDOT
3062 Siirtynyt EU-hanketuki
3065 Aktivoitava EU-hanketu ki

3070 Muiden julkisyhteisöjen avustukset
Tuotot, muu varainhankinta

7000 Lahjoitukset, rahankeräysluvan alaiset
7001 Lahjoitukset, ei rahankeräysluvan alaiset
7010 Lahjoitukset ed. tk
7050 Kummikannatukset (Lahjoitukset)

7053 Siirtyneet ku m mikannatukset (Lahjoitu kset)
7l 00 Testamentit (Testamenttituotot)

7140 Testementit ed. tk (Testamenttituotot)
7 220 Kululahjoitu kset (Tavara-, palvel u - ja ku I ul ahjoitu kset)
7530 Tuotemyynti (Myyntituotot)
7532 Siirtynyt tuotemyynti/ed.tk (Myyntituotot)
7680 Yrityssopimustuoto (Muut tuotot)
7690 Muut tuotot

Henkilöstökulut
Varsinainen toiminta
Ennakonpidätyksen alaiset palkat
Lähdeveron alaiset palkat
Muut palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Varainhankinta
Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Muiden kulujen erittely, suurimmat kuluryhmät
Varsinainen toiminta
Lähetetyt lahjoitukseUrahalähetykset
Muut kulut
Matkakulut
Vapaaehtoiset hen ki löstökul ut
Toimitilakulut
Varainhankinta
Toimitilakulut
Tiedotus- ja Markkinointikulut
Muut kulut
Ajoneuvokulut
Muut kone- ja kalustokulut

Poistot
4700 Poistot, muut pitkäv.menot vt
4705 Poistot, rakennukset vt
4706 Poistot, saneeraus Tulppatie
4730 Poistot, muu kalusto vt
8300 Poistot, muut pitkäv.menot vh
8320 Poistot, autot vh
8330 Poistot, muu kalusto vh

TAS E EN VASTAAVIA KOSKEVAT LI ¡TETI EDOT

Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

31.12.2017

359 412,99
-135 051,15

0,00
4 313 165,13

964 888,99
315 366,60

0,00
2 008 680,31

0,00
823 678,92

0,00
604,45

85 998,25
0,00

103 002,54
10 945,07

-2315 552,45
-1602 360,07

-275 399,49
-16 082,92

-337 029,01
-84 680,96

-4 324 369,71
-3 564 287,24

-624 375,27
-135 707,20

31.12.2016

199 681 ,02
-359 412,99

0,00
4 565 923,84
1 143 479,75

284 255,78
747 455,35

1 913 972,28
244369,28

7 516,71
42912,41

0,00
76 835,00

0,00
98 018,51

7 108,77

-2207 584,36
-1 582 562,96

-130 599,68
14 602J4

-401003J7
-108 020,69

4248462,85
-3 509 654,37

-537 293,65
-201514,83

-5 314 017,38
-973180,20
-803 257,25
-381 425,90
-178 913,41

-6 530 723,10
-955 253,88
-697 895,70
-500 577,31
-171950,41

-2 083 570,03
-430 572,93
-273170,99
-121 406,49
-101725,46
-346 527,90

-14 415,83
-60 394,44

-145 245,24
-1004,76

-79 727,43
-23 749,48
-21990,72

-1 945 952,04
-363 105,10
-282 304,21
-124175,51
-109 516,17
-343 528,05

-8 590,13
-60 394,44

-145 245,24
-1 334,88

-70 866,96
-29 686,98
-27 409,42

7Arkistoviite: 2017 -0O1



Fida lnternational ry, 028061 3-9

LIITET¡EDOT
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja niiden
muutokset

Muut pitkävaikutteiset menot
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kirjanpitoarvo ennen poistoja

Poistot
11¡F¡^ñ^¡+^^ñ¡a n¡iafaiaa iäll¡aanr\ilJq¡ rPrfvqr Yv yv¡èrvJç¡ r JqrNEg¡ r

Rakennukset ja rakennelmat
Kirjanpitoarvo 1.1.

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kirjanpitoarvo ennen poistoja

Poistot
Kirjanpitoarvo poistojen jälkeen

Koneet ja kalusto

Tilinpäätös 1.1 .2017 - 31.12.2017

31.12.2017 31.12.20'16

115 444,81

122 884,00
0,00

238328,81
-55 901,30
49t Át7 R4lvL alt ,9 t

3 735 809,18
0,00
0,00

3 735 809,18
-243 881,64

3 491 927,54

149 254,28
7 405,66

0,00
156 659,94
-41215,13
44^ 

^AL 
A4

3 979 690,82
0,00
0,00

3 979 690,82
-243 881,64

3 735 809,18

Lisäykset tilikauden aikana
\/ähennvkset tilikar rden aikana

Kirjanpitoarvo ennen poistoja

Poistot
Kirjanpitoarvo poistojen jälkeen

Pysyvien vastaavien sijoitukset
Kirjanpitoarvo 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kirjanpitoarvo ennen poistoja

Poistot
Kirjanpitoarvo poistojen jälkeen

Maa-alueet
Kirjanpitoarvo 1.1.

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kirjanpitoarvo ennen poistoja

Poistot
Kirjanpitoarvo poistojen jälkeen

Yhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.

Lisäykset tilikauden aikana
Vähennykset tilikauden aikana
Kirjanpitoarvo ennen poistoja

Poistot
Kirjanpitoarvo poistojen jälkeen

233724
0,00
000

233724,52
-46 744,96
186 979,56

74 954,80
493 760,77
-71214,79
497 500,78

497 500,78

0,00
110 000,00

0,00
110 000,00

0,00
110 000,00

4 159 933,31

616 644,77
-71 214,79

4 705 363,29
-346 527,90

4 358 835,39

222
77 005,25
-7 107.68

292155,80
-58 431,28
233724,52

241915,80
0,00

-166 961 ,00
74954,80

74 954,80

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

4 593 119,13
84 410,91

-174 068,68
4 503 461,36
-343 528,05

4 159 933,31

IArkistoviite: 2017{,01



Fida lnternational ry 0280613-9

LIITETIEDOT
Aineettomat hyödykkeet

Sisältää mm. atk-ohjelmistoja sekä verkkosivujen u ud istusku luja

Vaihtuvat vastaavat
Lyhtyaikaisiin siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

1650 Kauttakulkutili
I 680 Ennakkomaksusaamiset
1 683 PalkkaennakoVkotimaa
1 684 Pal kkaennakoVul komaat
1 685 Til ityssaamiseVproj :t

1720 Siirtosaamiset
1724 Eläkesaaminen
1725 Lakisäät. sos. vak. saaminen
1 849 Muut siirtosaamiset

TAS E EN VASTATTAVIA KOSKEVAT L I ITETI E DOT
Oman påäoman edttely

Tilikausien yli/alijäämät
225 I Edellisten tilikausien yl'rjäämä/alijäämä
2255 Edellisten tilikausien muutokset
237 1 Tilikauden ylijäämä

Sidotut rahastot
20 1 0 Raamattukoulutus/stipendirahasto

Vapaat rahastot
2040 Lahjoitusrahastot
2050 Katastrofirahasto
2060 Tasausrahasto
2070 Koulukassarahasto
2080 lnvestointi- ja kehittämisrahasto

Oma pääoma tilikauden lopussa
Vieras pääoma
Velat tase-erittäin

Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Osamaksulainat

Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Osamaksulainat

Velat, jotka erääntyvät yli 5 vuoden kuluttua
Siirtovelat

2810 Siirtovelat
2820 Lomapal kkavelka(sis. hen ki löstökulut)
2830 Korkovelat
2840 Eläkevelka
2850 Lakisäät. sos.vak.velka

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Velat ja takaukset, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
kiinteistöön sekä osakkeita

Tlinpåätös 1.1.2017 - 31.12.2017

31.12.2017 31.12.2016

Aineelliset hyÖdykkeet
Rakennukset ja rakennelmat: Sisältää yhdistykselle v. 2012 ostetun uuden toimitilarakennuksen
saneerauksen.

408 584,35
0,00

373,00
1 127,25

0,00
227 349,74

82142,30
21236,05
4 605,54

71750,47

2768 284,08
644 863,26
546 303,03

45 000,00

6 973,57
103 824,41
190 000,00
70 000,00

150 000,00
4 525 248,35

548 999,84
525 000,00

23 999,84
211223,37
199 964,00

11259,37
0,00

791723,5'.1
5 367,74

778 554,13
139,07

0,00
7 662,57

487 344,46
80,05

6 463,34
139,37

0,00
287 857,51

35 384,01
105 808,49
43 468,88

8142,81

2054 870,04
644 863,26
713 414,04

45 000,00

6 973,57
103 824,41

190 000,00
70 000,00

150 000,00
3 978 945,32

760223,21
724 964,00
35 259,21

278 413,55
250 008,00

28 405,55
75 000,00

826752,18
48 796,60

762 618,85
256,21

15 080,52
0,00

IArkistoviite: 2017 -0O1



Fida lnternational ry 0280613-9

LIITETIEDOT
Velat rahoituslaitoksille
Kaupallinen takauslimiitti(toimitilojen vuokratakaus) 300
00O euroa, josta käytössä31.12.

Annetut vakuudet yhteensä
Kiinnitykset tontin vuokraoikeuteen
Pantatut osakkeet

Tlinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

31.12.2017

760 223,21

288 748,90

3777 3',t5,5',1

3 777 315,51

0,00

31.12.2016

1 038 636,76
255 729,80

3 843 315,51

3 777 315,51
66 000,00

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
Pankkitilin limiitti

Pankkitilille (Nordea Fl15 1351 3000 134327) on myönnetty 700 000,00 euron limiitti, josta on käytössä
0,00 euroa.

JohdannaiseUkoronvaihtosopimukset
Yhdistys on vaihtanut koronvaihtosopimuksella rahalaitoslainojen vaihtuvan koron kiinteäksi koroksi.
Koronvaihtosopimus päättyy 1.7.2019. Sopimuksen tilinpäätöshetken 31 .12.2017 markkina-arvo on -14
758,00 euroa (edellisellä tilikaudella -28 218,00 euroa). Kohde-etuuden arvo 31.12.2017 on ollut 675
000,00 euroa (edellisellä tilikaudella 825 000,00 euroa).

Vuokravastuui
Yhdistvksen vuokraamiin toimitiloihin on tehtv oääasiallisesti iatkuvia vuokrasopimuksia. Toimitiloien ia
Tulppátie 20:n tontin vuokravastuut ovat yhteiensä noin 3,4 niil.¡oonaa euroa.

Pankkitalletukset vuokravaku u ksina (sisältyvät rahat ja
pan kkisaamiset-erään)

10 862,72

Leasingvuokrasopimusvastuut
Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät

Leasingvastuut
2018 erääntyvät leasing-vastuut: noin 23 000,00 euroa
Leasing-vastuut yhteensä: noin 43 000,00 euroa.

187,00
35,00

104,00
48,00

-6 639 922,16
-5 458 129,72

-961 404,28
-220 388,16

-22146,40
-14 731,20
-7 415,20

10 862,72

192,00
40,00

112,00

40,00
-6 456 047,2'l
-5 208 214,87

-938 296,82
-309 535,52

-25 800,00

-37 901,00
-18 972,00
-18 786,00

-143,00

LI ITETI EDOT HENK! LÖSTOSTA JA TOIMI ELI NTEN JASEN I STA
Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät tilikauden lopussa

Määräaikainen henkilöstö
Vakinainen kokoaikainen henkilöstö
Vakinainen osa-aikainen henkilöstö

Henkilöstökulut yhteensä
Palkat ja palkkiot

Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut

Hallituksen kokouspalkkiot
TILINTARKASTAJIEN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tlintarkastajien palkkiot yhteensä
Tilintarkastus
Muut lausunnot
Muut palvelut

Arkistoviite : 2O1 7 -OA1 10
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Tlinpäätöksen allekirjoitus

Paikka:

Aika

Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2017

-tle{s rn H'

Ç,t^/nrd'ú,*À 'T:
Timo Martiskainen
Puheenjohtaja

Palmi
Vara uhee ohtaja

PäiviAsikainen

(3 q 2ot(

rhonen

riArasalo

pani Kauppinen

Linna

Saukkonen

€,. /Ap.

Æ-Æ4:
Harri Hakola
Toiminnanjohtaja

ïlinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

paikka: \ò-=:-^\r- J

/ lou p'*

Eero Ketola

lle nen

Aika

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab
Heidi Vierros

lWnø,u &rrrrvt
Ma\daana Rauma ^Mv Mikko
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Luettelo kirianpidoista ja aineistoista

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

ïlinpäätös
Tilin päätös ja tase-erittely

Tliluettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tulos!askelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

Kirjanpidot
Pääkirjat

Tilinpäätös 1.1.2017 - 31.12.2417

Tositteet
Automaattiset ti linpäätöskirjaukset
FL

Jaksotukset
Kassa

-2
- 202
-87
-13

KL

KS
Kuitit receiptcam
Muut
Myyntilasku
Myyntisuoritus
Ostolasku
Ostosuoritus
Palkat
Pankki
TT
YK
Liiietieioiosiiteet

'| -'tJ
1 -265
1-99
1 -359
1 - 2546
1 -2507
1 - 5538
1 - 5490
6-551
1 - 3667
1 -253
1 -253
1-4

Tositeaineisto säilytetään sähköisesti kirjanpitojärjestelmässËi, sekä soveltuvin osin Fidan toimistolla, osoitteessa
Tulppatie 20, 00880 Helsinki.
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Ti I i nta rkastu ske rto m u s
Fida lnternational ry:n jäsenille

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Fida lnternational ry:n (y{unnus 0280613-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-
31 .1 2.201 7. Til inpäätös sisältää taseen, tuloslaskel m an ja I iitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilin päätöstä koskevat hallitu ksen velvollisuudet

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Halli-
tus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsijos yhdistys
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytäm me ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi :

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Y-tunnus 1805485-9
Kotipa¡kka Helsinki
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- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta,
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme luki-
jan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuk-
sen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteell isuudet, jotka tun nistam me tili ntarkastuksen aikana.

Helsingissä 20. huhtikuuta 201 I
KPMG

He Vierros
KHT



KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3 A

Telephone +358 20 760 3000
www.kpmg.fi

PO Box1037
00101 Helsinki, FINLAND

This document is an English translation of the Finnish auditor's report. Only the Finnish version of the report is legatly binding.

Auditor's Report
To the members of Fida lnternational ry
Report on the Audit of the Financial Sfaúemenús

Opinion

We have audited the financial statements of Fida lnternational ry (business identity code 0280613-9) for the
year ended 31 December,2017. The financial statements comprise the balance sheet, income statement and
notes.

ln our opinion, the financial statements give a true and fair view of the association's financial performance
and financial position in accordance with the laws and regulations governing the preparation of financial
statements in Finland and complywith statutory requirements.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with good auditing practice in Finland. Our responsibilities under good
auditing practice are further described in lhe Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements
section of our report. We are independent of the association in accordance with the ethical requirements that
are applicable in Finland and are relevant to our audit, and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements

The Board of Directors is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view
in accordance with the laws and regulations governing the preparation of financial statements in Finland and
comply with statutory requirements. The Board of Directors is also responsible for such internal control as
they determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

ln preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the association's
ability to continue as going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using
the going concern basis of accounting. The financial statements are prepared using the going concern basis
of accounting unless there is an intention to liquidate the association or cease operations, or there is no
realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance on whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted
in accordance with good auditing practice will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they
could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial
statements.

As part of an audit in accordance with good auditing practice, we exercise professionaljudgment and maintain
professional skepticism throughout the audít. We also:

- ldentify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material

KPNIG Oy Ab, a Finnish l¡mited l¡ability company and a member firm of the KPI\¡c network of independent
memberfirms affiliated with KPMG lnlemat¡onal Cooperative ("KPN,4G International"), a Swiss entity.
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misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the association's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting
and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the association's ability to continue as a going concern. lf
we conclude that a material uncertainty exísts, we are required to draw attention in our auditor's report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
However, future events or conditions may cause the association to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events so
that the financial statements give a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control
that we identify during our audit.

Other Reporti ng Requi rements

Other lnformation

The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the report of
the Board of Directors. Our opinion on the financial statements does not cover the other information.

ln connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and,
in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. Our responsibility also
includes considering whether the report of the Board of Directors has been prepared in accordance with the
applicable laws and regulations.

ln our opinion, the information in the report of the Board of Directors is consistent with the information in the
financial statements and the report of the Board of Directors has been prepared in accordance with the
applicable laws and regulations.

lf, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of the report of
the Board of Directors, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Helsinki20 April, 2018

KPMG OY AB

HEIDIVIERROS
Authorised Public Accountant, KHT


