
TULOT KULUT SELITTEET
VARSINAINEN TOIMINTA Seuran järjestämien tapahtumien kurssien ja tapahtumien tulot ja kulut
Kurssitulot €2,600.00 Kurssikulut €880.00 Oulun sunnuntain jatkokurssien yhteistreenien salivuokrat, käsidesit, kesätreenien salivuoroja muille paikkakunnille
Leiritulot €6,650.00 Leirikulut €4,200.00
Kilpailutulot €2,100.00 Kilpailukulut €1,700.00
Koulutustulot €750.00 Koulutuskulut €300.00
Muut tapahtumatulot €600.00 Muut tapahtumakulut €200.00
Läpivirtaavat tulot €0.00 Läpivirtaavat kulut €0.00 Muiden seurojen ja liiton tapahtumiin osallistuvien maksujen tulot ja kulut, erotus aina 0 €

Varustehankintakulut €600.00 Hankintalistalla mm. potkumaaleja ja muita harjoitusvälineitä
Opetuslisenssikulut €915.00 Plaquet ja international instructor -kulut

Muut varsinaisen toiminnan tulot €0.00 Muut varsinaisen toiminnan kulut €0.00
TULOT YHTEENSÄ €12,700.00 KULUT YHTEENSÄ €8,795.00
TULO-/KULUJÄÄMÄ €3,905.00

KÄYTTÖOMAISUUS
Kuluva käyttöomaisuus €15,000.00 Kuluvan käyttöomaisuuden poistot €3,750.00 Uusien tatamien hankinta 15 000 € kiinteän omaisuuden tuloina, tasapoisto 25% kuluina
TULOT YHTEENSÄ €15,000.00 KULUT YHTEENSÄ €3,750.00
TULO-/KULUJÄÄMÄ €11,250.00

MARKKINOINTI
Painotuotekulut €700.00 Flaijerit, vanhempainoppaat yms.
Markkinointikulut €500.00 Maksulliset mainokset
Näytöstoiminnan kulut €500.00 Näytösryhmän matka- ja ruokailukulut, murskauslaudat

Muut markkinoinnin tulot €0.00 Muut markkinoinnin kulut €0.00
TULOT YHTEENSÄ €0.00 KULUT YHTEENSÄ €1,700.00
TULO-/KULUJÄÄMÄ -€1,700.00

VARAINHANKINTA
Jäsenmaksutulot €6,800.00 258 jäsentä kaudelta 2019-2020 (jäsenmaksun osuus 8/12 + 300 jäsentä kaudelta 2020-2021 (jäsenmaksun osuus 4/12)
Myyntituotetulot €1,020.00 Myyntituotekulut €1,000.00
Muut varainhankinnan tulot €0.00 Muut varainhankinnan kulut €50.00
TULOT YHTEENSÄ €7,820.00 KULUT YHTEENSÄ €1,050.00
TULO-/KULUJÄÄMÄ €6,770.00

HALLINTO
Jäsenrekisterikulut €1,176.00 myClub, n. 98 €/kk riippuen jäsenmäärästä
Hallituksen kokouskulut €120.00
Yleiskokouskulut €100.00
Taloushallinnon kulut €650.00 TilinTakojat
Pankkikulut €0.00 Holvi
Jäsenyyksien kulut €220.00 SITF (100€), POPLI (50€), Kapsi (70€) 
Edustuskulut €250.00 sis. Vuosijuhlalahjat yms.
Toimikuntien kokouskulut €100.00

Muut hallinnolliset tulot €0.00 Muut hallinnolliset kulut €350.00 sis. Seuran sisäiset palkitsemiset yms
TULOT YHTEENSÄ €0.00 KULUT YHTEENSÄ €2,966.00
TULO-/KULUJÄÄMÄ -€2,966.00



TULOT KULUT SELITTEET

PYSYVÄT TOIMITILAT
Toimitilan vuokratulot €13,747.48 Toimitilan vuokrakulut €16,442.40 Äimäkujan salin 1370.20€/kk (Seuran osuus: 204.12€ , alivuokralaisten osuus: 1166.08€)
Muut toimitilan tulot €200.00 Muut toimitilan kulut €200.00 Äimäkujan salin muita juoksevia kuluja (paperit, roskapussit, käsidesit)
TULOT YHTEENSÄ €13,947.48 KULUT YHTEENSÄ €16,642.40
TULO-/KULUJÄÄMÄ -€2,694.92

VIRKISTYSTOIMINTA
Illanvietot ja juhlat €2,000.00 Kauden päättäjäiset, pikkujoulut, seuratyöpajat, opettajien virkistyspäivät

Muut virkistystoiminnan tulot €0.00 Muut virkistystoiminnan kulut €0.00
TULOT YHTEENSÄ €0.00 KULUT YHTEENSÄ €2,000.00
TULO-/KULUJÄÄMÄ -€2,000.00

HENKILÖSTÖ
Palkat ja palkkiot €3,110.00 Verokortilla maksettavien palkkioiden kulut (aikuisten ryhmä, oulun jatkokurssien yhteistreenit)
Sosiaalikulut €537.72 Työeläkemaksu (15,53%), sairausvakuutusmaksu (1,33%), työttömyysvakuutusmaksu (0,43%)
Vakuutuskulut €1,500.00

Muut henkilöstötulot €0.00 Muut henkilöstökulut €414.56 13.33% maksetusta palkasta Palkkaus.fi palvelun käyttömaksu
TULOT YHTEENSÄ €0.00 KULUT YHTEENSÄ €5,562.28
TULO-/KULUJÄÄMÄ -€5,562.28

AVUSTUKSET
Toiminta-avustustulot €850.00 Kilpailuavustuskulut €900.00 Yhden kansallisen kilpailun kilpailumaksut sekä kansainvälisen kilpailun avustukset
Investointiavustustulot €0.00 Koulutusavustuskulut €5,500.00 Opettajien TOK- ja VOK-koulutusavustukset
Muut yleisavustustulot €0.00 Vähävaraisten harrastajien avustuskulut €500.00 Lisenssi- ja varustemaksuissa tukeminen
Muut erityisavustustulot €0.00 Stipendikulut €500.00 EM- ja MM-kilpailuissa menestyneiden palkitseminen

Tuomarointiavustuskulut €500.00 C- ja D-tuomareiden matka- ja majoituskuluavustukset
Muut avustuskulut €0.00

TULOT YHTEENSÄ €850.00 KULUT YHTEENSÄ €7,900.00
TULO-/KULUJÄÄMÄ -€7,050.00

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ €50,317.48 KAIKKI KULUT YHTEENSÄ €50,365.68
KOKO TILIKAUDEN TULO-/KULUJÄÄMÄ -€48.20 Tulo- ja menoarvio on investointien vuoksi tarkoituksellisesti alijäämäinen.


