Toiminnantarkastuskertomus
Olemme yhdistyksen valitsemina toiminnantarkastajina tarkastaneet Iltakoulu ry:n
talouden, hallinnon, kirjanpidon sekä tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 - 31.12.2015.
Kiinnitimme huomiota seuraaviin asioihin:
1. Pöytäkirjojen selkeys ja tarvittavat liitteet
Hallituksen kokouksessa 1/2015 esityslistan numeroinnissa on pientä epäselvyyttä.
Kokouksessa 13/2015 tehdyssä päätöksessä jää epäselväksi, kummalta tarjouksen
tehneistä firmoista päätettiin tilata historiikit. Viime kevätkokouksen liitteitä ei ollut
pöytäkirjakansiossa, vaikka ne oli merkattu pöytäkirjaan. Kaikesta päätöstä
vaativasta toiminnasta ei ole löydettävissä selkeää mainintaa pöytäkirjoista, kuten
osasta nettisivujen mainoksista yhteistyösopimuksiin liittyen tai selvää päätöstä
muiden ainejärjestöjen vuosijuhlille osallistuvien henkilöiden illalliskortin puoliksi
kustantamisesta. Päätökset tulee merkitä selkeästi pöytäkirjaan. Taloustilannetta
käsiteltäessä olisi hyvä, että taloudenhoitaja kertoisi Iltakoulun tilin saldon lisäksi
millainen taloustilanne on, esimerkiksi "taloustilanne on hyvä", jotta kaikkien
jäsenten olisi helpompi seurata taloustilannetta.
2. Kulukorvauslomakkeiden selkeys ja kuitit
Kulukorvauksen kohta ”Laskutettavat kulut” jätetty usein tyhjäksi tai summaa ei ole
näkyvissä muualla kuin liitteenä olevassa kuitissa, joissain laskutoimituksissa
epäselvyyttä. Jotkut kuitit olivat kuluneita, joten selkeyden vuoksi summa on hyvä
merkata sekä kulukorvauslomakkeeseen että todentaa kuitilla/kuiteilla. 5.10.2015
korvattu 20 euroa junalippuihin työelämätapahtuman puhujalle, kuitenkaan ei
rahastonhoitajan merkintää maksun numerosta tai allekirjoitusta. Muutamasta
korvauksesta ei ollut kuittia (15 euron bensojen korvaus, 26.11.2015 korvatuista
tarjoiluista sekä 3,05 euron bussimaksusta 1.12.2015). Lisäksi yhdestä isommasta
Iltakoulun pankkikortilla tehdystä nostosta (vappu- ja fuksisitsien juomat, 700e)
uupuu kuitti, mutta asia on selvitetty taloudenhoitajan kanssa eikä ole syytä epäillä
epärehellisyyttä. Painotamme kuittien ja maksutositteiden säilyttämisen tärkeyttä
sekä kulukorvauslomakkeiden selkeyttä.
3. Käteiskassan kirjanpito
Käteiskassan kirjanpito pysyy yksinkertaisena ja helpompana laskea, jos siellä ei ole
kerrallaan huomattavaa summaa käteistä. Epäselvyyksiä syntyy todennäköisesti
vähemmän, jos kassassa on vähemmän rahaa.
Toiminnantarkastus on suoritettu yhdistyksen toimintaan nähden hyvän
toiminnantarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Yhdistyksen kirjanpito sekä
tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
Yhdistyksen hallinto on asianmukaisesti järjestetty, eikä tarkastuksessamme ole ilmennyt
yhdistyksen sääntöjen tai yhdistyslain rikkomista.
Puollamme vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2015 hallitukselle. Emme löytäneet
syytä kaataa Iltakoulua.
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