Tulevaisuuden Ystävät ry
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2002 		
					
				
2002 		
2001 		
				
€ 		
€ 		
VARSINAINEN TOIMINTA 				
Keskusteleva Psykologia -klubi 		
Tuotot 		
2174,00 			
2645,60 		
Henkilökulut 		
-97,80 			
0,00 		
Muut kulut 		
-2770,28
-3343,00
Yhteensä 			
-694,08 			
-697,40
				
Julkaisutoiminta 					
Tuotot 		
195,25 			
134,55 		
Henkilökulut 		
0,00 			
-97,63 		
Muut kulut 		
-10,80
-6,73
Yhteensä 			
184,45 			
30,19
				
Tiedotustoiminta 					
Muut kulut 		
-1209,91
-1194,22
		
-1209,91 			
-1194,22
				
Muu toiminta 					
Tuotot 		
255,00 			
252,28 		
Muut kulut 		
-328,25
-325,78
Yhteensä 			
-73,25 			
-73,50
				
HALLINTO 					
Muut kulut 		
-1032,11
-1693,57
Yhteensä 			
-1032,11 			
-1693,57
				
Tuotot 			
2624,25 			
3032,43
Kulut 			
-5351,35 			
-6660,93
Kulujäämä 			
-2824,90 			
-3628,50
				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 				
Korot 		
-0,21
		
0,00
Yhteensä 			
-0,21 			
0,00
				
VARAINHANKINTA 					
Tuotot 		
2965,26
3045,88
Yhteensä 			
2965,26 			
3045,88
				
Omatoiminen kulujäämä 			
140,15 			
-582,62
				
Tilikauden ylijäämä 			
140,15 			
-582,62
			

			
TASE 31.12.2002 		
			
31.12.2002 		
31.12.2001 			
€ 		
€ 			
				
VASTAAVAA 				
VAIHTUVAT VASTAAVAT 				
Rahat ja pankkisaamiset 				
Kassa 		
260,75 		
275,00 		
PSP 477798 		
0,08 		
0,08 		
LEONIA 800019-897530 		
776,78
212,31
Yhteensä 		
1 037,61 			
487,39
			
VASTAAVAA YHTEENSÄ 		
1 037,61 			
487,39
			
VASTATTAVAA 				
OMA PÄÄOMA 				
Edellisten tilik. ylijäämä 		
270,46 		
853,08 		
Tilikauden yli-/alijäämä 		
140,15
-582,62
Yhteensä 			
410,61 			
270,46
				
VIERAS PÄÄOMA 					
Lyhytaikainen 					
Ennakkomaksut 		
627,00 		
178,37 		
Ostovelat 		
0,00
38,56
Yhteensä 			
627,00 			
216,93
				
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 			
1037,61 		
487,39
				
			
Helsingissa 27.1.2003 				
			
Helena Creutz 		
Irma Tertti 		
Heikki Koivula 		
Tarja Rantama 		
Ritva Rautiainen 		
Ismo Järvinen 		
Tuulikki Helsti 		
Marja-Riitta Salama
Riikka Porra 		
			
					
Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. 		
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 		
Helsingissä 5.2.2003 				
			
Ari Pitkänen 			
Mikko Rantanen 		
			
			

			
			
TILINTARKASTUSKERTOMUS 			
Tulevaisuuden Ystävät ry:n jäsenille 			
			
			
			
Olemme tarkastaneet Tulevaisuuden Ystävät ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon
tilivuodelta 1.1.2002-31.12.2002. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja
taseen. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja
hallinnosta. 				
			
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen
toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on
selvitetty johtokunnan jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.
			
Lausuntona esitämme, että tilinpäätös, jonka tilikauden ylijäämä on 140,15 euroa, on laadittu
kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten
mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä
vastuuvapaus myöntää johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme
tilivuodelta. 				
			
			
Helsingissä 5.2.2003 				
			
			
Ari Pitkänen 		
Mikko Rantanen
Tilintarkastaja 		
Tilintarkastaja, KTM
														

