Kiekkohait tilikartta kulut

Salon Kiekkohait ry
KIEKKOHAIT TILIKARTTA / KULUT

Päivitetty 10.6.2014

Kaikista kuluista oltava alkuperäinen tosite! (myös pankkikorttimaksut) Menot tiliöidään tiliotteelle oheisen tilikartan mukaisin numeroin.
Seuran sisäisiin maksuihin merkitään tilinumeron lisäksi merkintä /S (sisäinen siirto)

Kulut / varsinainen toiminta

3010

Toimintamaksut

Joukkueen seuralle maksamat toimintamaksut

3011

Jäämaksut

Seuralle maksetut jäämaksut. Jos joukkue ostaa jäätä muualta - tiliöidään se oheistoiminnan kuluihin

3012

Tuomaroinnin kulut

Joukkueen maksamat tuomarointikulut seuralle sekä tuomarikerhomaksut erotuomarikerholle

3013

Lisenssi- ja pelaajasiirtokulut, sarjamaksut

Jääkiekkoliiton lisenssi- ja pelaajasiirto, sarjamaksut ja otteluvat

3014

Pelivaruste ja seuratuotekulut

Pelivarusteiden ja seuratuotteidenhankinnat (pelipaidat, sukat, yhtenäiset seura-asut, mailat, MV varusteet,
viirit,kiekot sekä niiden brodeeraus- / painaminen)

3015

Huoltoon liittyvät hankinnat, ensiapu jne.

Ensiapu-, lääke ja muut huoltajatoimintaan liittyvät kulut

3016

Oheisharjoittelun kulut

Oheisharjoitteluvälineet, oheistoiminnan tilavuokrat ja ohjauskulut, ei kuitenkaan KM-korvaukset, myös
ammattikirjallisuus

3017

Leiri- ja vierasturnauskulut

Joukkueen maksamat maksut leiri- ja vierasturnauskuluista, myös leirin ja vieraturnausten majoitus+ruokailut

3018

Bussikulut + majoituskulut

Sarja- ja harkkapelien bussikulut + sarjapelien majoituskulut (ei leirit ja turnaukset)

3019

Ruokailu- ja välipalakulut

Sarja- ja harkkapelien yhteydessä järjestettyjen ruokailujen kulut + joukkueen tarjoamien välipalojen kulut

3100

Koulutustoiminnan kulut

Joukkueiden maksamat koulutusmaksut seuralle tai ulkopuolisille taholle

3101

Teroituspalvelun kulut

Taroituspalvelun kulut, varaosat, huolto yms.

3102

Virkistystoiminnan kulut

Pelaajien kauden päätöstilaisuudet yms. tilaisuudet, jotka joukkue järjestää "virkistystarkoituksessa" (vuokrat,
tarjoilu jne.) Ei vanhempainillat tms. joukkueen viralliset tilaisuudet

3106

Kausikortti + jäsenmaksukulu

Joukkueen seuralle tai edustukselle maksamat maksut jäsenmaksuista ja/tai kausikorteista

Kulut / varsinainen toiminta/ pelitapahtumat

3030

Turnauskulut

Oman turnauksen kaikki kulut (ruokailu-, turnausohjelman painokulut, myös jäämaksu, jos SSO-halliyhtiö laskuttaa
sen erikseen)

3031

Pelitapahtuma kulut

Kioski- ja muut kulut, jotka liittyvät omiin pelitapahtumiin (myös käsiohjelman painokulut ja tapahtumissa myytävien
oheistuotteiden hankinnat)

Kulut / muut varsinaisen toiminnan kulut

3901

Kokous- ja palkitsemiskulut

Vanhempainkokoukset, valmennustiimin ja toimihenkilöiden tapahtumat (vuokrat, tarjoilu jne.) + palkitsemiskulut
(mm. kauden päätös lahjat, tsempparit jne.)

3903

Konttori- ja käyttötarvikekulut

Konttorikone ja tarvikehankinnat + laitehuolto, postimaksut ja muu pienlaitehankintakulut

3906

Pankkikulut

Pankkitilin käyttökulut

3919

Sekalaiset kulut

Ko. tiliä voidaan käyttää, yksittäisen kulun kirjaukseen. Tositteeseen kirjattava aina selvitys kuluun.

1200

Koneet ja laitteet yli 800€

Laitehankinnat yli 800€ maksavat, josta tuottoa seuralle / joukkueelle.

Kulut/ varainhankinta

5501

Talkookulut

Talkootyöstä aiheutuva kulut, vapaamuotoinen selvitys mukaan mitkä talkoot, missä ja milloin

5502

Mainos- ja sponsorointikulu

Pelipaita mainosten painaminen ja muu kulu, joka aiheutuu sponsoroinnista

5503

Kalenterikulut

Seinäkalenteriprojektin kulut

Livearena kulut

Livearena toimintaan liittyvät kulut

VAIN SEURA

5505

Kulut / Matkakulut
VAIN SEURA

3801

3802

Päivärahat

VAIN SEURA VOI MAKSAA PÄIVÄRAHOJA !

KM-korvaukset

Joukkueen valmentajalle tai muulle henkilölle maksamat KM-korvaukset (VAIN matkalaskua vastaan)

Kulut / varsinainen toiminta/ seura
VAIN SEURA

3902
VAIN SEURA

3103
VAIN SEURA

3104
VAIN SEURA

3105
VAIN SEURA

3909
VAIN SEURA

3911

Puhelin ja nettikulut

Puhelin- ja nettikulut

Kiekkokoulukulut

Kiekko- ja luistelukouluun kaikki kulut. Lisenssit, valmentajien asusteet, ei kuitenkaan KM-korvaukset

Leirikulut

Seuran järjestämän leirin kaikki kulut, ei kuitenkaan KM-korvaukset

Seurayhteistyö kulu

Seurayhteistyökulu

Vakuutukset

Seuran vakuutukset mm. irtaimistovakuutus

Taloushallinnon kulut

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen kulut
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Henkilöstökulut
VAIN SEURA

3500
VAIN SEURA

3501
VAIN SEURA

3510
VAIN SEURA

3511
VAIN SEURA

3512
VAIN SEURA

3513
VAIN SEURA

3514
VAIN SEURA

3515
VAIN SEURA

3700
VAIN SEURA

6550
VAIN SEURA

6560
VAIN SEURA

6570
VAIN SEURA

9810

Palkat

Työntekijöiden palkat

Loma- ja sairausajan palkat

Loma- ja sairausajan palkat

Sosiaaliturvamaksut

Työntekijöiden sotu maksu

TyEL maksu

Työntekijöiden TyEL maksu

Tapaturmavakuutus

Työntekijöiden tapaturmavakuutukset

Työttömyysvakuutus

Työntekijöiden työttömyysvakuutukset

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus

Työterveys

Työterveyskulut

Vuokrat+sähkö

Toimiston vuokrat+ sähkö

Korkokulut

Lainan korkokulut

Muut rahoituskulut

Takauspalkkiot, rahoituskulut, viivästyskulut

Perintä ja viivästyskulut

Perintä- ja viivästyskulut

Ennakkoverot

Ennakkoverot

