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Tase

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

Sijoitukset yhteensä

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat Vastaavat

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Vaihto-omaisuus yhteensä

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

3/10

30.9.2020

3 675,00

3 675,00

529120,17

20394,45

ilg 5'14,62

840,94

840,94

554 030,56

3 114,66

3 114,66

25600,21

1 853,79

5144,39

32 598,39

32 598,39

111552,50

147 265,55

30.9.2019

0,00

0,00

535 620,80

30 137,06

565 757,86

840,9[

940,94

566 598,80

0,00

0,00

13 946,69

4 646,00

8697,21

27 289,90

27 289,90

51020,21

78 310,11

VASTAAVAA YHTEENSÄ 701296,11 644 908,91



Kokkolan Golf ry

0740745-2

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Muut rahastot

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

Tilikauden tulos

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

4l 10

30.9.2020

123 437,49

124 310,14

45 141,14

292888,77

290 000,00

290 000,00

24 999,97

27 579,47

8 610,41

57 217,49

118 407,U

408 407,34

701296,11

30.9.2019

123 437,49

160 217,77

-35 907,63

247 747,63

309 999,96

309 999,96

20 000,04

26874,46

3117,72

37169,10

87 161,32

397161,28

644 908,91
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Tuloslaskelma

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot

Varsinaisen toiminnan kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Täsmäytyserot

Tuotto-/Kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut

Tuotto-/Kulujäämä

Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

01.10.2019 - 30.09.2020 01.10.2018 -30.09.2019

49171,12 -33 796,95

620 698,29

-57',1 527,17

-256 963,83

-30253,21

-284309,25

-0,88

49171,12

4 029,98

18,17

4 048,15

45 141,14

45 141,14

45141,14

5/10

463 g0g,gg

-449740,69

-213 510,10

-32 560,39

-251624,65

-0,70

-33 786,95

-2120,68

3,94

-2'124,62

-35 907,63

-35 907,63

-35 907,63
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Tilinpäätöksen liitetiedot

Yhdistys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattraen PMA 4 luvun

m i kroyrityssäännöstöä.

Pitkäaikaiset lainat

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä 290 000 euroa.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Esineoikeudelliset vakuudet

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin tilikauden aikana

6/10

Toimihenkilöt
Kausityöntekijät

30.09.2020
3,7

3,6

30.09.2019
3

3,7

Annetut vakuudet laleittain Velan taisitä pienemmän vakuuden määrä

Kiinteistökiinnitykset

Pankkilainan vakuutena on Kokkolan
kaupungin omavelkainen takaus.
Vastavakuutena toimii seuran kiinnitykset
kaupungin vuokraamien tonttien 272-56-2-1 ia
272-56-3-1 vuokraoikeuksiin ja tonteilla oleviin
seuran omistamiin rakennuksiin.

370 000 €

Yrityskiinnitys 100 000 €

Yhteensä 470 000 €
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Ti I i n päätöksen al leki rjoitus
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Paikkakunta, päiväys
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Krister Höglund

Johtokunnan puheenjohtaja

Janne Vähäkangas

toiminnanjohtaja

Johan Aspeg16n

Johtokunnan varapuheenjohtaja

Harri Kangasniemi

johtokunnan jäsen

({Å^' ftrl' ,

Elina Myöhänen

johtokunnan jäsen

Aarni Tervonen

johtokunnan jäsen

Ari Rauma

johtokunnan jäsen

\L+h 0J=^-*1
Matti Valavaara

johtokunnan jäsen
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Paikkakunta, päiväys
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Tilinpäätösmerkintä

{o;u.r,rrs, 3 unrs.-::!

Suoritetusta ti I intarkastu ksesta on tänään ann ettu kertomus

4
p-r'u\Y rvt, N, 1,.1i t r f, *"s\r, r\\.' t'Anders Forsströth, Kl-ll Anders Mattsson, KHT
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Luettelo ki rjan pidoist a ja ai neistoista

10/10

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Erikseen sidottuna
Erikseen sidottuna

Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto
Sähköinen arkisto

Kuvaus liitetiedosta

Yrityskiinnitys, kiinteistöki i nnitys
Laskelma myöhemmin kuin 5 v erääntyvistä lainoista

Päiväkirja
Pääkirja

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Tos itelaj it ja säi lyttäm istapa

Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)

Matka- ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliofteet, maksutositteet
ALV-laskelmat
Kausiveroilmoitukset

Tiedoston nimi

Panttiluettelo.pdf
Laskelma 5 v laina.pdf

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos
paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen
toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä
paperiftomassa arkistossa.

Liitetietotositteet

Nro

1

2
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TI LI NTARKASTUSKERTOMUS

Kokkolan Golf ry:n jäsenille

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Kokkolan Golf ry:n (y-tunnus 0740745-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1 .1 0.201 9.-30.9.2020.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

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

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. HWän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintafuastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilinta*astuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudateftavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyftäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Ti lin päätöstä kos kevat hal I ituksen velvol lisu udet

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

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadiftu 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 väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, eftä olennainen virheellisyys 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
odoftaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyftäjät tekevät tilinpäåtöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

. tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunniftelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä
ja hankimme lausuntomme perustaksitarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. 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
esiftämättå jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

A member fim ot Emst & Young Global Limited

't (2)



EY
Buildino a better
workinf world

A
Anders
KHT

\hrl*,,1/"W-

o muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

. arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuufta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuufta.

o teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäåtöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuufta,
joka voi antaa merkiftävää aihetta epäillä yhdis$ksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme
on, että olennaista epävarmuufta esiintyy, meidän täytyy kiinniftää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta
koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat

tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esiteftävät 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 ajoituksesta
sekä merkiftävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Kokkolassa 1-.ll .zozo

Ernst & Young Oy
tili

Forsström Anders Mattsson
KHT

A member fim of Emst & Young Global Limited
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