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MASTER GOLF CLUB RY 
 
 
VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022 
 
YLEISTÄ  

Kertomusvuosi oli klubin 35. toimintavuosi. Sääntömääräisiä vuosikokouksia oli kaksi, 
kevätvuosikokous pidettiin 22.3.2022 ja syysvuosikokous 29.11.2022. Johtokunnan kokouksia oli 
neljä.  
 
Kauden avajaiskisaa ei pelattu myöhäisen kevään takia. Kauden ensimmäinen kilpailu Kevät-
Scramble pelattiin 7.5.2022 ja päättäjäiskisa 24.9.2022. Kevään klubimatka suuntautui Espanjan 
Peraladaan. 
 
Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Mikko Eskelinen, kapteeniksi Antti Ojala, 
naistoimikunnan vetäjäksi/ladykapteeniksi Tytti Stranding ja senioritoimikunnan vetäjäksi Johan 
Bergström.  Johtokunnassa jatkavat Julia Kettinen ja Juha Lilja.  
 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT Leenakaisa Winberg. Varatilintarkastajaksi valittiin 
KPMG Oy Ab. 
 

TOIMIKUNNAT 
          Toimikuntien vetäjät vuonna 2022:    
 Kapteeni       Antti Ojala  

 Kilpailutoimikunta         Juha Lilja          
 Naistoimikunta, naiskapteeni     Carita Kenias 
 Junioritoimikunta      Julia Kettinen 

 Senioritoimikunta      Matti Kokkala       
 Sääntö- ja tasoitustoimikunta  Antti Ojala 
 
Master Golf Course Oy:n kenttätoimikuntaan ovat johtokunnan edustajina kuuluneet Mikko 
Eskelinen ja Juha Lilja. 

 
HENKILÖSTÖ 

Yhdistyksellä ei ole ollut omaa palkattua henkilökuntaa. Ry:n toiminnanjohtajana on toiminut Jaakko 
Tuominen. 

 
KENTTÄ JA RAKENNUKSET 

Master Golf Course Oy on vastannut kentän ja rakennusten hoidosta ja ylläpidosta. Kentät olivat 
keväällä erittäin huonossa kunnossa koko Etelä-Suomessa. Loppukesää kohden tilanne parani 
huomattavasti. 

 
PELAAMINEN JA KILPAILUTOIMIKUNTA 

Kauden aikana kirjattiin 38 412 starttia (2021: 48 890). Klubin järjestämiin kilpailuihin osallistui 
2165 pelaajaa (2021: 2571).  
 

JÄSENISTÖ JA KLUBITOIMINTA 
Klubin jäsenmäärä oli kauden päätyttyä 1755 (2021: 1781). Klubitoimintaa jatkettiin perinteisten 
tapahtumien järjestämisellä. 

 
TALOUS  

Klubin taloudellinen asema on hyvä. Jäsen- ja liittymismaksut pidettiin ennallaan. Jäsenmaksuja 
kertyi 141 960 €. Johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Johtokunta ehdottaa, että 
tilikauden voitto 893,00 € kirjataan omaan pääomaan.  

 



Tuotot

Kulut

Toimikunnat

29 850,50

-96 576,70

25 462,50

-88 651,88

Muut kulut -26 790,80 -25 856,83

Tuotto-/kulujäämä

Varainhankinta 

Tuotot

-93 517,00

141 960,00

-89 046,21

141 870,00

Kulut -47 550,00 -45 435,00

Tuotto-/kulujäämä 94 410,00 96 435,00

TILIKAUDEN TULOS 893,00 7 388,79

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 893,00 7 388,79

Varsinainen toiminta

TULOSLASKELMA 01.01.2022 - 31.12.2022 01.01.2021 - 31.12.2021
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Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset 10 000,00 0,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

10 000,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 50 522,03 59 152,69

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 60 522,03 59 152,69

V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 60 522,03 59 152,69

V A S T A A V A A

VAIHTUVAT VASTAAVAT

TASE 31.12.2022 31.12.2021
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Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 58 785,12 51 396,33

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 893,00 7 388,79

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Ostovelat

59 678,12

843,91

58 785,12

367,57

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 843,91 367,57

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 843,91 367,57

V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 60 522,03 59 152,69

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

TASE 31.12.2022 31.12.2021
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista 
säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Yhdistyksen toimintaperiaatteet

Master Golf Club ry toimii yhteistyössä Master Golf Course Oy:n kanssa.

Osakeyhtiö vastaa kentän ja klubitalon hoidosta sekä caddiemasterin toimistosta ja yhteisestä pelitoiminnasta 
kentällä.

Golfseura vastaa jäsenistönsä kouluttamisesta, klubikilpailuista, klubitoiminnasta sekä kaikesta muusta toiminnasta, 
jota siltä Suomen Golfliittoon kuuluvana urheiluseurana edellytetään.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Varsinainen toiminta -93 517,00 -89 046,21

Tuotot 29 850,50 25 462,50

Junioritoimikunta 19 780,50 15 462,50

Lahjoitustuotot 10 070,00 10 000,00

Kulut -123 367,50 -114 508,71

Junioritoimikunta -34 892,69 -38 380,19

Naistoimikunta -5 414,48 -2 440,38

Kilpailutoimikunta -31 507,48 -25 311,81

Kapteeni -17 184,65 -12 741,20

Klubitoimikunta 0,00 -3 453,90

Senioritoimikunta -7 577,40 -6 324,40

Muu toiminta

SM-lyöntipelikilpailu 0,00 -8 607,60

Vuokrat -5 580,00 -5 580,00

Postikulut -333,21 -378,09

Taloushallinto ja pankkikulut -1 735,69 -1 992,45

Muut kulut -19 141,90 -9 298,69

HENKILÖSTÖ

Yhdistyksen palveluksessa ei ole ollut tilikauden aikana palkattua 
henkilökuntaa.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET SEKÄ HALLITUKSEN ESITYS 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄN KÄSITTELYSTÄ

Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä:

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 58 785,12 51 396,33

Tilikauden yli-/alijäämä 893,00 7 388,79

Oma pääoma yhteensä 59 678,12 58 785,12

Hallituksen esitys tilikauden yli-/alijäämän käsittelystä

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että tilikauden ylijäämä 893,00 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli-/ 
alijäämä -tilille.

LIITETIEDOT 31.12.2022 31.12.2021
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sidaThis documents contains 7 pages before this page
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Dette dokument indeholder 7 sider før denne side
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KPMG Oy Ab  
Töölönlahdenkatu 3 A 
PL 1037 
00101 HELSINKI 

Puhelin 020 760 3000 
www.kpmg.fi 

KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms 

affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. 

 

Y-tunnus 1805485-9 

Kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 
Master Golf Club ry:n jäsenille 

Lausunto 

Olen tilintarkastanut Master Golf Club ry:n (y-tunnus 2756783-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022. 
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

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

Lausunnon perustelut 

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen 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. 
Hallitus 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 
soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät 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 

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että 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 odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella. 

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

— Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 
riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni 
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 jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä 
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

— Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä 
tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
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— Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

— Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa 
merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista 
epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät 
ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa. 

— Arvioin 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. 

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana. 

Helsingissä 28. helmikuuta 2023 

  

Virpi Halonen 
KHT 

 
 

 

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 4e9ddcff-aba8-4f5f-9445-36a0cce82ead


	Kokouskutsu ja vuosikertomus 2023
	Tilinpäätös 31.12.2022 allekirjoitettu_PLDA
	Master Golf Club ry ttk 2022
	Tilintarkastuskertomus
	Master Golf Club ry:n jäsenille
	Lausunto
	Lausunnon perustelut
	Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
	Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa



