Salon Kiekkohait ry

Tilikartta TUOTTO

Päivitetty 8.8.2021

KIEKKOHAIT TILIKARTTA / TUOTOT

Tuotot / varsinainen toiminta
Pelaajien/vanhempien joukkueelle maksama kausimaksu (sisältää kaikki maksut, jotka kattavat
varsinaista peli-, jää- ja oheisharjoittelutoimintaa)
Pelivarusteiden hankinnat (pelipaidat, sukat, mailat, MV varusteet myös tuotteiden paino ja
brodeerauskulut)

3000

Kausimaksu tuotto

3001

Pelivarustemaksutuotot

3023

Seuratuotemaksutuotot

Seuratuotteiden hankinnat ( seura-asut, viirit,kiekot ym. myös tuotteiden paino ja brodeerauskulut)

3002

Leiri- ja vierasturnaus tuotto

Pelaajien/vanhempien joukkueelle maksama maksu leiri- ja vierasturnauskuluista, myös
majoitus+ruokailut jos raha tapahtumaan kerätään erikseen

3003

Pelimatkatuotto

Sarja- ja harkkapelien bussimatkoista kerätyt maksut (esim. vanhemmilta kerätyt bussimaksut)

3004

Pelaajasiirto ja lisenssimaksu tuotto

Pelaajasiirto ja lisenssimaksutuotto + mahdolliset rahapalautukset valitus yms. prosessista

3008

Teroituspalvelun tuotto

Seuran ja joukkueiden tarjoamat teroitus- ja profilointipalvelun tuotto

3200

Virkistystoiminnan tuotto

3202

Ruokailu ja välipalatuotto

3005

Muut maksut (tuotto)

Pelaajilta/vanhemmilta kerätyt maksut muihin tilaisuuksiin, esim. yhteiset SM-liiga reissut,
vanhempien illanvietto tms., jotka ei kuulu joukkueen varsinaiseen toimintaan.
Pelitapahtumien yhteydessä järjestettyjen ruokailujen tulo (esim. pelaajilta ja vanhemmilta kerätyt
ruokailumaksut)
Ko. tiliä voidaan käyttää jos tuotto ei sovi em. tileihin. VAATII AINA SELITYKSEN MUKAAN!

Tuotot / varsinainen toiminta/ pelitapahtumat

3020

Turnaustuotto

3021

Pelitapahtuma tuotto

Oman turnauksen tuotto (osallistumismaksut vierasjoukkueilta, ruokailu-, kioski-, arpajais- ja
kaikki muu oheistoiminnan tuotto))
Kioski- ja makkaramyynti sekä mahdollinen lipunmyynti+kausikortit + muu pelitapahtumissa
järjestetty oheistoiminnan tuotto

Tuotot / varsinainen toiminta/ seura
VAIN SEURA

3006
VAIN SEURA

3007
VAIN SEURA

3205
VAIN SEURA

3009
VAIN SEURA

3204
VAIN SEURA

3201

Jäähallien vuokratuotto

Joukkueiden seuralle maksamat jäämaksut

Seurayhteistyö tuotto

Toisen seuran maksama seurayhteistyö tulo

Tuomarimaksujen tuotot

Joukkueiden seuralle maksamat tuomarimaksut

Kiekkokoulutuotto

Kiekko- ja luistelukouluun osallistuvan kausimaksut

Kiekkohait leirituotto

Seuran järjestämän kesäleirin osallistumismaksut

Koulutustoiminnan tuotot

Joukkueiden maksamat koulutusmaksut seuralle

Tuotot / varainhankinta

5000

Jäsenmaksut

Jäsenmaksutuotto

5001

Talkootuotot

Talkootyöstä saatu tulo, vapaamuotoinen selvitys mukaan mitkä talkoot, missä ja milloin

5002

Sponsorituotot

Tulot sponsoreilta, pelipaita ym. pelitapahtumiin liittyvistä mainoksista

5003

Projektituotto / seinäkalenteri

Seinäkalenterin myyntituotto

5004

Muu varainhankinta

Ko. tiliä voidaan käyttää jos tuotto ei sovi em. tileihin. VAATII AINA SELITYKSEN MUKAAN!

Livearena tuotot

Livearena toimintaan liittyvä tuotto

5010

Lahjoitukset

Kaupungin, SLU:n ja muiden yhteisöjen yleisavustukset

5011

Avustukset

Pelaajien henkilökohtaiset avustukset

Laitamainokset

Kiinteät mainospaikat

Pankkitilin korkotuotot

Pankkitilin korkotuotot

VAIN SEURA

5005

VAIN SEURA

5090

6310

