Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tuotot vuodelta 2019

LOMAKE 1

Yhteystiedot
Koulutuksen järjestäjän nimi1

Koulutuksen järjestäjän numero2

Yhteyshenkilön nimi3
Puhelin
Sähköposti

Tietojen varmennus, allekirjoitus ja päiväys

VALTIONOSUUDELLA RAHOITETTAVA TOIMINTA
Koulutuksen järjestäjän yhteiset kustannukset (opetuskustannuksiin
- ei sisällä strategiarahoitukseen kohdistuneita kustannuksia
- ei sisällä lomakkeella 2 ilmoitettaviin opetuskustannuksiin eikä muulla kuin valtionosuudella kohdistamattomat kustannukset) ilman arvonlisäveroa
rahoitettavaan toimintaan ilmoitettavia kustannuksia

Henkilöstömenot
M1

Muut menot
(ei sisällä alv:a)
M2

Poistot
(ei sisällä alv:a)
X1

K2.1 Omien tilojen ylläpitokustannukset (sis. myös valt.osuus.toim.kohdist. osuus poistoista)
K2.2 Vuokratilojen vuokra- ja ylläpitokustannukset

K3.1.2 Vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävä majoitus

K3.1.3 Sisäoppilaitosmuotoisen koulutuksen majoitus

K3.1.9 Muu majoitus

K3.2 Opiskelijaruokailu

K3.5 Opintososiaaliset edut (oppisopimuskoulutus)

K7 Koulutuksen järjestäjän yhteiset kustannukset, joita ei ole ilmoitettu edellä olevissa
kohdissa K2.1 - K3.5 tai lomakkeen 2 opetuskustannuksissa
K0 Kustannukset yhteensä (kohdat K2.1-K7)

Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset oppisopimuskoulutuksessa (sisältyvät myös lomakkeella 2 opetustoiminnan
kustannuksiin kohdassa K1.2)

Muut menot
M2

K 1.4.1 Työnantajille maksetut koulutuskorvaukset (oppisopimuskoulutus)

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN MUU KUIN VALTIONOSUUDELLA RAHOITETTU TOIMINTA

Henkilöstömenot M1
E1.1 Strategiarahoituksella rahoitettu toiminta (OKM:n avustus)
E1.2 Muut tuet ja avustukset
E2 Muu ammatillisen koulutuksen toiminta (mm. maksullinen palvelutoiminta, myytävät tuotteet
ja palvelut) eriteltynä alla oleviin toimintoihin
E2.1 Muille koulutuksen järjestäjille myyty hankintakoulutus
E2.2 Koulutuksen yhteydessä tuotetut myytävät palvelut ja tuotteet
E2.3 Koulutusvienti
E2.4 Tilauskoulutus
E7 Muu julkisrahoitteinen toiminta (mm. opetus- ja kulttuuritoimi, muu kuin ylläoleva kohdat E1.1,
E1.2 ja E2 sekä E8)
E7.1 josta Ely-keskusten hankkima työvoimakoulutus
E8 Liiketoiminta ja mahd.muu toiminta
E0 Muu kuin ammatillisen koulutuksen valtionosuudella rahoitettu toiminta yhteensä (kohdat
E1.1 - E2 ja E7 - E8)

Muut menot
(ei sisällä alv:a)
M2

Poistot
(ei sisällä alv:a)
X2

Tulot
(ei sisällä alv:a)
R0

TULOSLASKELMATIEDOT

Vuodelta 2019

F1 Liikevoitto, (vuosikate + poistot)
F2 Rahoitustuotot (sis. korko- ja muut tuotot)
F3 Rahoituskulut (sis. korko- ja muut rahoituskulut, arvonalentumiset pysyvissä ja vaihtuvissa
vastaavissa)
F4 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
F5 Tilinpäätössiirrot; Lisäys + /Vähennys F6 Tuloverot ja muut välittömät verot
F7 Tilikauden voitto

Tilikausi : ilmoitetaan, jos eri kuin kalenterivuosi (alv-kertymää aikaisintaan v 2018 alusta)

ARVONLISÄVEROT (ei sisällytetä muihin kustannuskohtiin tällä lomakkeella eikä
opetuskustannnuslomakkeella 2)

Käyttömenojen
arvonlisävero

Investointimenojen
arvonlisävero

Arvonlisäverot
yhteensä

M3.1

M3.2

M3

Kyllä x

Ei x

Investointimenot
(ei sisällä alv:a)
M2

Tulot
käyttöomaisuuden
myynnistä
R0

K0 Arvonlisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin koulutuspalveluihin sekä
ammatillisen koulutuksen järjestäjän muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin
hankintoihin (lyhyt- ja pitkävaikutteiset) ja toimitilavuokriin sisältyvien vuotta 2019 koskevien
arvonlisäverojen osuus koulutuksen järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista.

E0 Muun toiminnan arvonlisäveron osuus (maksullinen palvelutoiminta ja muuhun kuin
edellisessä kohdassa K0 tarkoitettuun toimintaan kohdistunut arvonlisävero)

Kompensoitava kohdassa K0 ilmoitettu arvonlisävero on merkitty tilinpäätöksessä saatavaksi

E4 INVESTOINNIT

E4.1.1 Ammatillisen koulutuksen rakennusinvestoinnit toimintaan, jota rahoitetaan pääosin
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 9 §:n mukaisesti
myönnettävällä rahoituksella
E4.1.2 Muun toiminnan rakennusinvestoinnit (muulla kuin valtionosuudella rahoitettua toimintaa)
E4.9.1 Muut kuin rakennusinvestoinnit ammatillisen koulutuksen toimintaan, jota rahoitetaan
pääosin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 9 §:n mukaisesti
myönnettävällä rahoituksella
E4.9.2 Muun toiminnan muut kuin rakennusinvestoinnit (muulla kuin valtionosuudella rahoitettua
toimintaa)
E4.0 Investoinnit yhteensä

B TASE-ERÄT Tilikausi :

Tilikausi
Euroa

Vastaavaa
B1.1 Pysyvät vastaavat
B1.1.1 Aineettomat hyödykkeet
B1.1.2 Aineelliset hyödykkeet
B1.1.3 Sijoitukset
B1.1.0 Pysyvät vastaavat yhteensä
B1.3 Toimeksiantojen varat
B1.2 Vaihtuvat vastaavat
B1.2.1 Vaihto-omaisuus
B1.2.2 Pitkäaikaiset saamiset
B1.2.3 Lyhytaikaiset saamiset
B1.2.4 Rahoitusarvopaperit
B1.2.5 Rahat ja pankkisaamiset
B1.2.0 Vaihtuvat vastaavat yhteensä
B1.0 Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
B2.1 Oma pääoma
B2.1.1 Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
B2.1.2 Rahastot tai muu vastaava oma pääoma
B2.1.3 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
B2.1.4 Pakolliset varaukset
B2.1.5 Edellisten tilikausien voitto (tappio)
B2.1.6 Tilikauden voitto (tappio)
B2.1.0 Oma pääoma yhteensä
B2.3 Toimeksiantojen pääomat
B2.2 Vieras pääoma
B2.2.1 Pitkäaikainen vieras pääoma
B2.2.1.1 Lainat rahoituslaitoksilta tai muilta luotonantajilta
B2.2.1.2 Ostovelat
B2.2.1.3 Muut pitkäaikaiset velat (ml. saadut ennakot, siirtovelat)
B2.2.1.0 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
B2.2.2 Lyhytaikainen vieras pääoma
B2.2.2.1 Lainat rahoituslaitoksilta tai muilta luotonantajilta
B2.2.2.2 Ostovelat
B2.2.2.3 Muut lyhytaikaiset velat (ml. saadut ennakot, siirtovelat)
B2.2.2.0 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
B2.2.0 Vieras pääoma yhteensä
B2.0 Vastattavaa yhteensä

