
Jokin Kameraseura ry Tämä on tärkein sarake. Se sisältää tiedot kuluneen vuoden tuloista ja menoista. Summat voi kirjata ns. net-
(Yhdistyksen virallinen nimi ja mahdollisesti tokirjausmenetelmällä, eli jos joltain osa-alueelta on sekä tuloja että menoja, lasketaan vain niiden erotus.
kotipaikkakunta) Jos kuluja on enemmän kuin tuottoja, merkitään osa-alue kulu-otsikon alle - ja päin vastoin. Tässä esimer-

kissä koulutuksen osalta oli tuottoja enemmän kuin kuluja, ja kilpailun osalta kuluja enemmän kuin tuottoja.
Huom! Tähän sarakkeeseen ei siis tule ollenkaan negatiivisia lukuja!

Vertailutieto: edellisen vuoden vastaava lukema ja erotus kuluneeseen vuoteen. Tämä tieto ei
ole välttämätön, mutta se antaa tilikokoukselle hyvän kuvan siitä, miten seuran toiminta on 
kehittynyt kuluneen vuoden aikana talousmielessä edelliseen vuoteen verrattuna.

Huom!
Luettavuuden kannalta on tärkeää pitää Vertailutieto: kulunutta vuotta varten laadittu budjetti ja erotus toteu-
rahamäärät (eli lukuarvot) tässä muodossa: tuneeseen. Tämäkään tieto ei ole välttämätön, mutta antaa tiliko-
numerot tasataan oikeaan reunaan, ja niiden koukselle hyvän kuvan siitä, miten hallitus on pysynyt vuodelle
esitystavaksi määritellään kokonaisluku ja asetetussa budjetissa.
kaksi desimaalilukua. Siis vaikkapa 10,00
euroa (ei 10 euroa).

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 2008 2007 erotus budjetti erotus

I  TULOSLASKELMA Tuloslaskelma tarkoittaa sitä, että kaikki vuoden
aikana kerääntyneet maksut, laskut, kuitit, ym.
lasketaan yhteen osa-alueittain. Sen jälkeen ne
luetellaan omilla riveillään ja summataan yhteen.

1. TUOTOT Tuotto-otsikon alla luetellaan ne osa-alueet, joilla
toiminta on ollut seuran näkövinkkelistä katsot-

Jäsenmaksut 780,00 450,00 330,00 -240,00 tuna taloudellisesti voitollista. 
Mainostulot 200,00 100,00 100,00 400,00 -200,00
Koulutus 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 Esimerkissä kurssit ovat tuottaneet osallistumis-
Avustukset 500,00 500,00 500,00 500,00 maksujensa ansiosta enemmän kuin mitä niiden

järjestämiseen on kulunut rahaa.
Yhteensä 140,00

2. KULUT Kulu-otsikon alla luetellaan ne osa-alueet, joilla
toiminta on ollut seuran näkövinkkelistä katsot-

Jäsenillat ja kesäretket 170,89 143,00 27,89 200,00 -29,11 tuna taloudellisesti tappiollista. 
Saunailta 99,99 0,00 99,99 50,00 49,99
Jäsenlehti 518,50 604,00 -85,50 604,00 -85,50
Näyttelyt 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Kilpailut 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00

1 020,00

1 000,00

2 060,00 1 050,00 1 010,00 1 920,00



SKsL:n jäsenmaksu määräytyy seuran toteutu-
Kaluston kunnostus 230,00 300,00 -70,00 500,00 -270,00 neen jäsenmäärän mukaan. Jos seurassa on 
Muut menot 66,02 142,80 -76,78 209,00 -142,98 52 jäsentä, ja SKsL:n jäsenmaksu on 7,00 euroa
Suomen kameraseurojen liitto ry, jäsenmaksu 364,00 210,00 154,00 357,00 7,00 per henkilö kuten vuonna 2008, on seuran vuo-

tuinen jäsenmaksu siis 52 x 7,00 = 364,00 e.

Yhteensä 99,60 -420,60 Lopuksi summataan pystyrivin kaikki luvut 
yhteen.

TILIKAUDEN TUOTTO ENNEN POISTOJA 560,60 -349,80 910,40 0,00 560,60 Jos tuottoja on ollut enemmän kuin kuluja, tässä

Tämä(kin) luku on kuitenkin aina positiivinen.
Ratkaisevaa on rivin nimeäminen.
Huom! Vertailutietosarakkeiden (viime vuosi,
budjetti) etumerkki (+/-) riippuu kuluneen vuoden

3. POISTOT tuloksesta! Esimerkissä v. 2007 oli alijäämäinen.

Poistot kalustosta 25% 500,00 Kaluston arvosta voi (ja kannattaa myös) poistaa vuosittain lain sallima 25%, ellei vakuutus-
tms. syistä ole syytä yliarvioida sen todellista arvoa. Tämä arvo on kirjanpitoarvo, eli jokin

Yhteensä 500,00 tavara voidaan kyllä tarvittaessa myydä myös muulla hinnalla. 
Tilinpäätökseen kannattaa aina liittää myös ajantasalla oleva kalustoluettelo, johon vuosittain
korjataan kunkin esineen kirjanpitoarvo poiston jälkeen. Kalustoluetteloon kannatta kirjata
myös esineiden sarjanumerot yms. tunnistetiedot, ne ovat uskomattoman arvokkaita esim. 
varkaustapauksen osuessa kohdalle.

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 60,60 Tilikauden ylijäämä/alijäämä lasketaan vähentämällä tuotoista kulut sekä kaluston poisto-

Tämä(kin) luku on kuitenkin aina positiivinen. Ratkaisevaa on rivin nimeäminen.

1 499,40 1 399,80 1 920,00

lukee tuotto, muutoin tappio.

arvo. Jos lukema on positiivinen, se kirjataan nimellä ylijäämä, ja jos negatiivinen, nimenä
on alijäämä. 



II  TASE Tase on raportti, joka mittaa yhdistyksen omaisuuden ja velkojen arvoa tilikauden päättymishetkellä
eli käytännössä vuoden vaihtuessa (tässä esimerkissä 31.12.2008).

1. VASTAAVAA Yhdistyksen omaisuus kootaan vastaavaa-otsikon alle.

Pankkitili 987,65
Kalusto Kaluston arvo merkitään poistojen jälkeen. Tässä esimerkissä kaluston arvo 1.1.2008 oli 2000,00 euroa,

ja siitä tehtiin 500,00 euron (25%) poisto. Jäljelle jääneen kaluston arvo on siis 1500,00 euroa.

Yhteensä

2. VASTATTAVAA Vastattavaa-otsikon alle kootaan yhdistyksen velat. 

Oma pääoma 1.1.2008 Oma pääoma tarkoittaa yhdistyksissä käytännössä sitä, että aikaisempien vuosien yli-/alijäämät 
summataan yhteen ja siihen lisätään kaluston arvo.
Käytännössä se on siis luku, joka kopioidaan edellisen vuoden vastattavaa-kohdan yhteensä-sarakkees-
ta seuraavan vuoden tilinpäätökseen tälle riville.

Tilikauden ylijäämä 60,60 Tämä lukema saadaan suoraan tuloslaskelmasta

Huom! Taseen vastaavaa- ja vastattavaa -otsikoiden alla on aina oltava täsmälleen samat 
yhteissummat (eli kuten tässä: molempien yhteensä-sarakkeessa sama luku 2487,65)!

Yhteensä
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