KVARNBYN YKSITYISTIEN HOITOKUNNAN
TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2006
Tiekunnan vuosikokous pidettiin 21.3.2006 Kirkkonummen Seurakuntatalolla, missä
hyväksyttiin vuoden 2005 tilinpäätös sekä vahvistettiin kuluvan vuoden 2006
talousarvio ja maksuunpanoluettelo. Tieyksikön hinnaksi vuodelle 2006 vahvistettiin
0,06 euroa ja perusmaksuksi 20 euroa. Vuosikokouksessa vahvistettiin myös
tiekunnalle kirjalliset säännöt.
Tiehoitokunnan jäseninä jatkoivat toista vuotta Johan Lindberg (pj), Marjut Johansson
ja Lissu Suursalmi sekä varajäseninä Kirsi Varinen ja Kjell Nordström.
Hoitokunta on vuoden aikana kokoontunut kokouksiin seitsemän kertaa. Lisäksi
jäsenet ja varajäsenet ovat osallistuneet palavereihin vuoden mittaan. Hoitokunnan
varsinaisille jäsenille on maksettu vuonna 2006 palkkioita, vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti, yhteensä 800 euroa. Hoitokunnan puheenjohtajalle Johan Lindbergille on
lisäksi maksettu 200 euroa kirjanpitopalveluista. Tiekunta on vakuutettu If-yhtiössä,
missä on toiminnan vastuuvakuutus.
Tilivuoden aikana lopetettiin tiekunnan toinen pankkitili Nordeassa tarpeettomana ja
avattiin verkkopankkiyhteydet Sampo-pankissa. Aikaisempien vuosien panostukset
järjestelmiin ja sähköiseen viestintään näkyvät nyt säästöinä ja tiekunnan hallinnolliset
menot olivat yli 500 euroa pienemmät kuin aikaisempina vuosina.
Tiekunnan tuotot tilikautena olivat yhteensä 15,953,80 euroa, eli noin 1.400 euroa
edellisvuotta vähemmän. Syy tulojen vähentymiseen löytyy pienemmästä kunnan
avustuksesta. Tämä oli ennakoitu talousarviossa ja toteutuneet tulot vastaavat hyvin
talousarviota. Tiekunnalla ei vuoden aikana ole ollut veronalaisia tuloja.
Tiekunnan menot olivat 12,157,45 euroa, eli noin 900 euroa pienemmät kuin
edellisvuonna ja jäivät n. 3.700 euroa alle talousarvion. Suurin yksittäinen syy
pienetyneisiin kuluihin oli leuto talvi, jonko johdosta hiekoituskuluissa syntyi
tuntuvaa säästöä.
Kertomusvuoden aikana tien hoitokustannukset olivat yhteensä 10.763,05 euroa.
Tähän summaan sisältyvät suurimmat yksittäiset erät ovat kesähoidosta 5.000 euroa,
talviaurauksesta 3.942 euroa sekä hiekoituksesta 1.493 euroa. Tien perusparannuksia
ei tilivuoden aikana tehty.
Tiekunnan hallintokustannukset olivat tilivuonna 1.394,40 euroa, eli yli 500 euroa
pienemmät kuin edellisvuonna. Merkittävimmät yksittäiset erät ovat hoitokunnan
palkkiot 800 euroa ja 200 euron korvaus kirjanpidosta.
Tilikauden kirjanpidollinen tulos muodostui voitolliseksi 3.796,35 euroa, eli vain
hieman alle edellisvuoden tason. Vaikka kaikkien aikaisempien vuosien tappioita ei
olekaan kokonaan kuitattu, oma pääoma on nyt vahvasti positiivinen ja tiekunnan
talous siten vahvalla pohjalla.
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