
Suomen Tsekinpaimenkoirat ry 

 

TAPAHTUMAN TULOSLASKELMA -KAAVAKKEEN SEKÄ TILITYS/LASKU -KAAVAKEEN TÄYTTÖOHJE  

  

Tapahtuman tuloslaskelma -lomake on hallituksen kirjanpitoa varten ja tilitys/lasku -lomake 

rahastonhoitajaa varten. Tapahtuman tuloslaskelma lomakkeeseen kirjataan kaikki tapahtuman tulot ja 

menot. Sen lisäksi täytä tilitys/lasku lomake, mikäli tapahtumasta on kertynyt käteistuloja (tilitys esim. 

käteisenä tulleet osallistumismaksut) tai henkilön omista rahoista menneitä varoja (laskutus esim. 

buffettitarvikkeiden ostot, palkintohankinnat, muista kuitit!).  

Toimita tapahtuman tuloslaskelma sekä tilitys/lasku -lomake rahastonhoitajan spostiin: 

niinipau@gmail.com tai kysy postitusosoite esim. puheenjohtajalta. 

  

TAPAHTUMAN TULOSLASKELMA  

1. Täytä kaavake heti tapahtuman jälkeen.  

2. Lisää tapahtuman ja vastuuhenkilön tiedot  

3. Tulot  

a. Tilille suoraan maksetut osallistumismaksut yhteensä -> kaikki yhdistyksen tilille tulleet 

osallistumismaksut.  

b. Käteisenä maksetut tulot yhteensä esim. buffa ja ilmoittautumiset. 

c. Lopuksi laske kaikki tulleet tulot yhteen.  

4. Menot  

a. Tililtä maksetut/maksettavat menot yhteensä -> mm. kilometrikorvaukset, tuomarikulut, 

paikkavuokra, välineistönvuokra, ruokaostokset (buffa ja talkoolaiset), koepöytäkirjat ja 

lomakkeet, palkintohankinnat  

b. Käteisenä maksetut menot yhteensä (käteistilityksestä) -> mm. jos henkilö on esim. ostanut 

leivontarvikkeita buffaa varten omilla rahoillaan, voidaan hänelle tilittää kuittia vastaan 

buffetin käteiskassasta saatavat. Kirjaa nämä kulut listaan.  

c. Lopuksi laske kaikki menot yhteen.  

5. Tuotto  

a. Tapahtuman tuotoksi/tappioksi jää -> laske: tulot miinus menot ja saat tapahtuman 

tuoton/tappion laskettua.  

b. Kirjaa tapahtuman osallistumismaksujen viite, mikäli semmoista on käytetty.  

6. Lopuksi laita allekirjoitukset ja päivämäärät sekä nimenselvennös.  

7. Muista liitteet, jotka on oltava AINA mukana!  

1) Koetoimitsijan, kouluttajien ja tuomarin matkalasku 

2) Osallistujaluettelo 

3) Mahdolliset tulokset 

4) Kuitit 

a. HUOM! Kaikki kuitit ja laskut on toimitettava rahastonhoitajalle 
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TILITYS/LASKU -LOMAKE  

1. Lisää tiedot tapahtumasta.  

2. Seuraavaan kohtaan tulee omat tietosi sekä muista tilinumerosi.  

3. Pohjakassa/ennakko mikäli semmoisia on ollut käytössä tapahtumassa.  

4. Tulot -> esim. käteisenä maksetut osallistumismaksut  

5. Menot -> esim. buffettitarvikkeiden osto, palkintohankinnat -> muista kuitit!  

6. Laske tilityksen tai laskun summa yhteen.  

7. Lisää liitteet mukaan ja rastita lopuksi kohta: Tilitetty / maksettava yllä mainitulle tilille.  

  

  

  

  


