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Kokkolan Golf - Gamlakarleby Golf ry

0740745-2

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

VASTAAVAA YHTEENSÄ

30.09.2022

1225,00

1225,00

491 671,15

28 296,26

519 967,41

840,94

840,94

522 033,35

1418,39

1418,39

4 803,80

13 311,91

11 088,39

29 204,10

29 204,10

60 189,20

90 811,69

612 845,04

3 / 10

30.09.2021

2 450,00

2 450,00

509 606,04

21404,09

531 010,13

840,94

840,94

534 301,07

1574,43

1574,43

10 008,79

1 678,51

3 309,91

14 997,21

14 997,21

152 356,65

168 928,29

703 229,36



Kokkolan Golf - Gamlakarleby Golf ry

0740745-2

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Muut rahastot

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 rahoitusla itoksi lta

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

30.09.2022

123 437,49

123 437,49

201 913,89

-47 613,28

277 738,10

230 000,00

230 000,00

40 000,00

20 388,06

6 265,75

38 453,13

105 106,94

335 106,94

612 845,04

4t10

30.09.2021

123 437,49

123 437,49

169 451,28

32 462,61

325 351,38

270 000,00

270 000,00

20 000,00

24 494,75

5 965,20

57 418,03

107 877,98

377 877,98

703 229,36



Kokkolan Golf - Gamlakarleby Golf ry

0740745-2

Tuloslaskelma

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan tuotot

Varsinaisen toiminnan kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Täsmäytyserot

Tuotto-/kulujäämä

Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)

Varainhankinta

Varainhankinnan tuotot

Varainhankinnan kulut

Tuotto-/kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut

TuottoJkulujäämä

Tilikauden tulos

Verot

Tilikauden yliiäämä (alijäämä)

01.10.2021 - 30.09.2022 01

-44 219,76

688 271,85

-732 491,61

-322266,91

-31 301,99

-378 926,63

3,92

5/10

10.2020 -30.09.2021

38270,94

745 913,08

-707 642,14

-325 968,33

-29763,84

-351 907,10

-2,87

-44 219,76

90,00

-1 430,84

71,08

-1 501,92

-45 560,60

-2 638,19

4,49

-2 642,68

-48 198,79

-48 198,79

585,51

47 6'13,28

38270,94

0,00

0,00

0,00

38270,94

-3 099,04

271,25

-3 370,29

35 171,90

35 171,90

-2709,29

32 462,61

0,00



Kokkolan Golf - Gamlakarleby Golf ry
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Ti li npäätöksen I i itetiedot

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

mikroyrityssään nöstöä.

Pitkäaikaiset lainat

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä 70 000 euroa

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset

Esineoikeudelliset vakuudet

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin tilikauden aikana

6 / 10

Toimihenkilöt
Kausityöntekijät

30.09.2022
4
5

30.09.2021
4
4

Annetut vakuudet lajeittain Velan taisitä pienemmän vakuuden määrä

Ki inteistökiin nitykset

Pankkilainan vakuutena on Kokkolan
kaupungin omavelkainen takaus.
Vastavakuutena toimii seuran kiinnitykset
kaupungin vuokraamien tonftien 27 2-56-2-1 ia
27 2-56-3-1 vuokraoikeuksi in ja tontei lla oleviin

seuran omistamiin rakennuksiin.

370 000 €

Yrityskiinnitys 100 000 €

Yhteensä 470 000 €



Kokkolan Golf - Gamlakarleby Golf ry

074U745-2

Ornan pääoman muutokset

Rakennusrahasto 91.19
Rakennusrahasto 36.99

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01 .10
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 30-O9

Tilikauden voitto (-taPPio)

Vapaan oman Pääoman määrä

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)

Tilikauden voitto (-taPPio)

Yhteensä

30.09.2022
201 913,89
47 613,28
154 300,61

123 437,49
123 437,49

201 913,89
201 913,89

-47 613,28

7 t10

123 437,49
123 437,4s

169 451,28
169 451,28

32 462,61

30.09.2021
169,451,28
32 426,61

137 024,67
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Ti I i npäätöksen al leki rioitus

*'t/o/-
Paikkakunta, päiväys

3, //, J oJL
Krister Höglund

Johtokunnan puheenjohtaja

Johan Aspeg16n

Johtokunnan varapuheenjohtaja

8/10

z4,z:\
toiminnanjohtaja

Elina Myöhänen

lohtokunnan jäsen

Petri Kaustinen

johtokunnan jäsen

Eero Mäenpää

johtokunnan jäsen

$su \)-[*-*.q^ å.

MattiValavaara

johtokunnan jäsen

T cY
JouniOjatalo

johtokunnan jäsen
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Kokkolan Golf - Gamlakarleby Golf ry
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Tillnpäätösmerkintä

Suodtetusta tillnta*astuksesta on tänään annetht kertomus.

Kokkolassa, 1-0. marraskutXa 2022

Palkkakunta, päiväys

Ernst & Young
tilintarkastusyhteisö
Anders Forsstnim, KHT

9/10

Anders Mattsson, KHT
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Kokkolan Golf - Gamlakarleby Golf ry

0740745-2

Luettelo kirianpidoista ja aineistoista

10/10

Päiväkirja
Pääkirja

Tilinpäätös
Tase-erittelyt

Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut
Ostolaskut
Verkkolaskut (ostolaskut)
Matka- ja kululaskut, muistiot
Palkat
Tiliotteet, maksutosifteet
ALV-Iaskelmat
Kausiveroilmoitukset

Nro Tiedoston nimi

Panttiluettelo.pdf
Laskelma 5 v laina.pdf

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, kiinteistökiinnitys
Laskelma myöhemmin kuin 5 v erääntyvistä lainoista

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
paperittomassa arkistossa.

Liitetietotositteet

1

2
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Emst & Young Oy
lsokatu 2
67100 Kokkola
Finland

Puhelin: 020 728 0190
www.ey.com/fi
Y-tunnus 2204039-6.
kotipaikka Helsinki

Buildino a better
workinf world

TI LINTARKASTU SKERTOMUS

Kokkolan Golf ry:n jäsenille

Lausunto

olemme tilintarkastaneet Kokkolan Golf ry:n (ytunnus 0740745-2) tilinpåätöksen titikaudetta 1.10.2021-30 .g.2a22.
Tilinpäätös sisältåä taseen, tulostaskelman ja tiitetiedot

Lausuntonamme esitämm_e, että tilinpäätös antaa oikean ja riittåvän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimlsta koskevien säännösten mukaiåestija
täyttää lakisåäteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudateftavan hyvan filintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintrarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Titintarkastajan vetvolisiudet
tilinpäätÖksen tilintatuastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme tåyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstii koskevat hallituksen vetvollisuudet

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

Hallitus on tilinpäåtöstå laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa
tapauksissa esittämåån seikat, jotka liiftyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos 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 väårinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältäå lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestå tai virheestå, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdesså voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin pååtöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

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

r tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä taivirheestä johtuvat tilinpåätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitå
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jåä
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittåmåftä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

A mmbgr lim of €mst & Youg Gtobal Limtted
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e muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nåhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

' arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuufta sekå johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistå esitettävien iietoien kohtuullisuutta.r teemme johtopäätöksen siitå, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitå, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai otosuhteisiin tiittyvää otennåista epävarmuutta,joka voi antraa merkitt€lvää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Joilontöpaatöksemme
on' ettå olennaista epåvarmuutta esiintyy, meidän täyt)i iiinhittää tilintarkastuskertomuksessamme
lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätökseö3ä esitettaviin tietoihin tai,loi epavarmuutta
koskevat tiedot eivät ole riittåviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäåtöksemme pårusiuvat
tilintarkastuskertomuksen antamispäiväån mennesså hankittuun iilintarkastusevidenssiin. Vastaiset
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaår.t toirint""n"".o arvioimme tilinpä,ätÖksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukäan trrien, ytåi$a esittamistapaa,
rakennetta ja sisältÖä ja sitå, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia riir<etoimå jå tapahtumia siien,'
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekå merkittåvistä tilintarkastushavainnoista, mukaan.lukien mahdolliset sisäisen valvonnån merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen åikana.

Kokkolassa, l0 .l\ .zozz

Ernst & Young Oy

-Å
Anders Forsström
KHT

Anders Maftsson
KHT
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