
Music Finland ry Y-tunnus 2502166-8

TASE 31.12.2019 31.12.2018

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot 2 682,59 5 675,73

Ainettomat hyödykkeet yhteensä 2 682,59 5 675,73

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 28 285,62 46 101,46

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 28 285,62 46 101,46

Vaihtuvat vastaavat

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 45 903,40 20 041,53
Muut saamiset 132 986,94 264 433,56
Siirtosaamiset 32 830,91 19 995,38

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 211 721,25 304 470,47

Rahat ja pankkisaamiset 335 864,09 281 319,63

VASTAAVAA YHTEENSÄ 578 553,55 637 567,29

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 138 345,14 124 058,39
Tilikauden yli/alijäämä -67,97 14 286,75

Oma pääoma yhteensä 138 277,17 138 345,14

Vieras pääoma

Lyhytaikainen
Saadut ennakot 230 022,00 309 199,35
Ostovelat 82 484,19 71 758,91
Muut velat 18 713,46 16 673,29
Siirtovelat 109 056,73 101 590,60

Vieras pääoma yhteensä 440 276,38 499 222,15

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 578 553,55 637 567,29
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Music Finland ry Y-tunnus 2502166-8

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Hankkeiden kulut -727 202,28 596 673,23
Hankkeisiin kohdistuvat tuotot 727 202,28 -596 673,23
Hankkeet yhteensä

VARSINAINEN TOIMINTA

Myynnit 69 078,36 141 320,79

Yleishallinto
Henkilöstökulut -843 913,45 -823 526,05
Poistot -27 304,37 -26 190,90
Muut kulut

Vapaaehtoiset henkilösivukulut -72 861,64 -77 973,65
Toimitilakulut -150 515,99 -224 632,01
IT-kulut -40 802,40 -40 619,42
Matkakulut -71 685,27 -45 545,69
Markkinointikulut -183 686,24 -227 942,94
Tutkimus- ja kehityskulut -12 883,14 -4 741,50
Ulkopuoliset palvelut -30 411,77 -17 451,46
Muut kulut -56 788,15 -56 157,29

Yleishallinto yhteensä -1 490 852,42 -1 544 780,91

Toiminnan tuotto-/kulujäämä -1 421 774,06 -1 403 460,12

Varainhankinta
Jäsenmaksut 800,00 800,00
Järjestelykuluveloitukset 0,00 7 000,00
Varainhankinta yhteensä 800,00 7 800,00

Tuotto- /kulujäämä -1 420 974,06 -1 395 660,12

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 77,32 0,88
Kulut -171,23 -1 054,01
Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä -93,91 -1 053,13

Tuotto- /kulujäämä -1 421 067,97 -1 396 713,25

Yleisavustukset
TEM 300 000,00 290 000,00
OKM 620 000,00 620 000,00
Osallistumismaksut 500 000,00 500 000,00
Muut avustukset 1 000,00 1 000,00
Yleisavustukset yhteensä 1 421 000,00 1 411 000,00

TILIKAUDEN TULOS -67,97 14 286,75
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TILINTARKASTUSKERTOMUS V2

Music Finland ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Music Finland ry:n (y-tunnus 2502166-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1-31.12.2019.
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 mukaisesti

ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 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

lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toiminnanjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta/ jonka ne katsovat

tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hallitus ja toiminnanjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia 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

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, 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 päätöksiinjoita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 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, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpjteitä
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa

tilintarkastusevjdenssiä. 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
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tarkoituksessa/ että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toiminnanjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen 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 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 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

ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan

merkittävät puutteellisuudetjotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muu informaatio

Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää vuosikertomukseen

sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota, emmekä esitä siitä minkäänlaista

varmennusjohtopäätöstä.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa

hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että muussa informaatiossa on olennainen

virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 2020

Aaltonen & Co Oy
Tilintarkastusyhteisö

r.r
Jani Holmi

HT
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