
Toiminnantarkastuskertomus 

 

Olemme tarkastaneet Emile ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudella 1.1.2021-
31.12.2021. Toiminnantarkastus on suoritettu hyvän toiminnantarkastustavan mukaisesti. 
Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu 
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, että tilinpäätös on tehty pääosin oikein ja siten etteivät ne 
johdu tahallisesta huolimattomuudesta tai vastuuttomuudesta. Löydetyistä suhteellisen pienistä 
epäselvyyksistä on tehty koonti seuraavaksi: 

Pääosin tarvittavat tositteet löytyivät. Kuitenkaan kaikista tilitapahtumista ei löytynyt 
tarvittavia tositteita. Esimerkiksi kaikista WorldVision -kummimaksuista ei ollut tositteita tammikuun 
jälkeen (tapahtumanumero: 17, 23, 31, 56, 72, 77, 82, 88, 195, 263, 574). Lisäksi osasta JYY:n (71, 
74, 260, 582) ja Specia ry:n (73) avustuksista puuttuivat tiedot, että mitä rahoja on tullut tilille. 
Varsinaista tositetta näistä ei tarvitse, mutta jokin tieto tulisi olla nähtävillä, että mistä raha on peräisin 
tai miksi rahaa on maksettu. Lisäksi puuttui tosite esimerkiksi Emile ry:n tekemästä lahjoituksesta 
Nyyti ry:lle (89), mistä ei löytynyt mitään tietoja. Kuluista tulisi aina löytyä tositteet. Puuttui myös yksi 
IZettlen tosite (227), mistä kävisi ilmi paljonko IZettlelle on mennyt rahaa kyseisestä tilitapahtumasta. 
Muutaman kerran numerot eivät vastanneet tositteessa ollutta kokouksen numeroa, esimerkiksi 
tapahtumanumerolla (230). 

Huomiota kiinnitimme myös siihen, että kulukorvauksen kuitit olivat osittain hyvin epäselviä. 
Kuvat tulisivat olla tarkempia, jotta toiminnantarkastaja voi varmistua kuitin aitoudesta (summat eivät 
näkyneet), lisäksi joistain tapahtumista oli pelkät alkuperäiset kuitit, joista muste haalistuu ajan 
kuluessa. Jatkossa olisi hyvä tehdä tulostettu kuitti jokaisesta ostosta, jotta muste ei haalistuisi. 
Kulukorvauksista huomiota tuli sen verran, että tulisi käyttää yhtenäistä tapaa kulukorvauksien 
kanssa. Nyt osittain kulukorvauksia oli haettu ja osittain osallistujat eivät olleet maksaneet 
osallistumista lainkaan. Esimerkiksi vuosijuhlaedustukset (2kpl) ei oltu tehty kulukorvaushakemuksia 
vaan maksettu suoraa tilille, vaan käsintehty tosite eikä kuittia ollut, joten emme voi varmistua 
maksun suuruudesta (371, 372). 

Käsinkirjoitetuista tositteista puuttui myös monesti summat, joten tarkastajan hankala tietää 
mistä tapahtumasta on kyse ja täsmäävätkö luvut päätöksien kanssa. Lisäksi myynneistä tehdyistä 
taulukoista puuttui osittain kokonaissummat. Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, että jokaisen 
kuukauden kohdalla, missä tilitapahtuma on, tulee olla myös siihen liittyvät tositteet. Nyt osittain oli 
nähtävillä sitä, että esimerkiksi tilitapahtuma oli huhtikuussa ja tositteita löytyi toukokuulta.  

Kirjanpidossa tulisi lopuksi olla myös loppupäätelmä, eli tietoa siitä miten tilikausi on mennyt, 
tuliko ylimääräisiä kustannuksia, jäätiinkö voitolle/tappiolle, seuraavalle tilikaudelle jääneet 
siirtosaamiset ja siirtovelat. Onko aikaisemmat siirtosaamiset (757e) saatu tänä vuonna vai ei? 
Lisäksi huomasimme, että kaksi kertaa on tullut perinnästä maksu (yhteensä n. 130e). Näistä pitäisi 
myös olla selitys, että minkä vuoksi maksut ovat tapahtuneet myöhässä. Emme lisäksi ole 
havainneet, että yhdistykselle olisi aiheutunut huomattavaa vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä 
olisi rikottu tarkastuksessa havaituista puutteista huolimatta. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen 
laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa 
kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot toiminnan taloudellisesta asemasta. 
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