
Kostnader och intäkter som anmäls per anordnare av yrkesutbildning för år 2019 BLANKETT 1

Kontaktuppgifter

Utbildningsanordnarens namn
1                             Utbildningsanordnarens 

nummer
2

Kontaktpersonens namn
3 

Telefon

Adress

E-postadress

Bekräftelse av uppgifter, underskrift och datum

VERKSAMHET FINANSIERAD MED STATSANDEL                                                                                                                  

–  innehåller inte kostnader som allokerats till strategifinansiering

– innehåller inte kostnader som ingår i undervisningskostnader som anges på blankett 2 eller 

som finansieras på något annat sätt än statsandel

Personalutgifter                 

M1

Övriga utgifter                           

(exkl. moms)             

M2

Avskrivningar                                                                                                                                                       

(exkl. moms)             

X1

K2.1 Underhållskostnader för egna lokaler (inkl. äv. andel av avskrivn. riktad mot 

statsand.verks.)

K2.2 Hyres- och underhållskostnader för hyrda lokaler

K3.1.2 Inkvartering som ordnas i samband med krävande särskilt stöd

K3.1.3 Inkvartering vid utbildning i internatform

K3.1.9 Övrig inkvartering

K3.2 Studerandemåltider

K3.5 Studiesociala förmåner (läroavtalsutbildning)

K 7 Utbildningsanordnarens gemensamma kostnader som inte anges ovan i punkterna 

K2.1–K3.5  eller i undervisningskostnaderna i blankett 2

K0 Kostnader sammanlagt (punkterna K2.1-K7)

Utbildningsersättningar betalade till arbetsgivare inom läroavtalsutbildning (inkluderas även i 

undervisningsverksamhetens kostnader i punkt K1.2 på blankett 2)

Övriga utgifter                             

M2                                 

K 1.4.1 Utbildningsersättningar betalade till arbetsgivare (läroavtalsutbildning) 

Personalutgifter                 

M1

Utgifter                                  

(exkl. moms)                 

M0

Avskrivningar                                                                                                                                                       

(exkl. moms)             

X2

  Inkomster                            

(exkl. moms)                  

R0

E1.1 Verksamhet finansierad med strategifinansiering (UKM:s understöd)

E1.2 Övriga bidrag och understöd 

E2 Övrig yrkesutbildningsverksamhet (bl.a. avgiftsbelagd serviceverksamhet, sålda produkter 

och tjänster)  sammanlagt indelat enligt verksamheten nedan

E2.1 Anskaffninf av utbildning som sålts åt någon annan utbildningsanordnare

E2.2 Produkter och tjänster som sålts i samband med utbildningen

E2.3 Utbildningsexport

E2.4 Beställningsutbildning

E7 Övrig offentligt finansierad verksamhet (bl.a. undervisnings- och kulturväsende, annan än 

punkterna E1.1, E1.2 och E2 samt E8 ovan)

E7.1 varav arbetskraftsutbildning som NTM-centralerna skaffat

E8 Rörelseverksamhet och ev. annan verksamhet

E0 Annan verksamhet än sådan som finansieras med statsandel för yrkesutbildning sammanlagt 

(punkterna E1.1–E2 och E7–E8) 

Utbildningsanordnarens gemensamma kostnader (kostnader som inte 

allokerats till undervisningskostnader) exkl. moms



RESULTATRÄKNINGSUPPGIFTER År 2019

F1 Rörelsevinst, (årsbidrag + avskrivningar)

F2 Finansiella intäkter (inkl. ränte- och andra intäkter)

F3 Finansiella kostnader (inkl. ränte- och andra finansiella kostnader, nedskrivningar i bestående 

och rörliga aktiva)

F4 Vinst/förlust före bokslutsdispositioner och skatter

F5 Bokslutsdispositioner; Ökning + /Minskning -

F6 Inkomstskatter och andra direkta skatter

F7 Räkenskapsperiodens vinst

Räkenskapsperiod: anges 

om något annat än 

kalenderår (influten moms 

tidigast från början av 2018)

MERVÄRDESSKATTER  (ingår inte i kostnader i andra punkter av den här blankett eller 

undervisningskostnader på blankett 2) 

Mervärdesskatt för 

driftsutgifter 

Mervärdesskatt för 

investeringsutgifter                         

Mervärdesskatt 

sammanlagt

M3.1 M3.2 M3

K0 Andelen mervärdesskatter i kostnader som orsakats utbildningsanordnaren gällande år 2019 i 

utbildningstjänster avsedda i 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) samt andra 

anskaffningar (kort- och långfristiga) i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet hos 

yrkesutbildningsanordnaren och lokalhyror. 

E0 Andelen mervärdesskatt i övrig verksamhet (mervärdesskatt riktad mot avgiftsbelagd 

serviceverksamhet och annan än ovan i punkt K0 avsedd verksamhet)

Den mervärdesskatt som anges i punkt K0 redovisas som fordringar i bokslutet Ja  x Nej  x

E4 INVESTERINGAR

Investeringskostnad

er

(exkl. moms)             

M2

Inkomster från 

försäljning av 

anläggningstillgång

ar                      R0
4.1.1 Byggnadsinvesteringar i yrkesutbildningsverksamhet som finansieras i huvudsak med 

finansiering som beviljas enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och 

kulturverksamhet (1705/2009)                                                                                     

E 4.1.2 Byggnadsinvesteringar i övrig verksamhet (verksamhet som finansieras på något annat 

sätt än med statsandel)

E4.9.1 Andra än byggnadsinvesteringar i yrkesutbildningsverksamhet som finansieras i 

huvudsak med finansiering som beviljas enligt 9 § i lagen om finansiering av undervisnings- och 

kulturverksamhet (1705/2009) 

E4.9.2 Andra investeringar än byggnadsinvesteringar i övrig verksamhet (verksamhet som 

finansieras på något annat sätt än med statsandel)

E4.0 Investeringar sammanlagt 



B BALANSPOSTER Räkenskapsperiod: Räkenskapsperiod

Euro

Aktiva  

B1.1 Bestående aktiva

B1.1.1 Immateriella tillgångar

B1.1.2 Materiella tillgångar

B1.1.3 Placeringar

B1.1.0 Bestående aktiva sammanlagt

Bx.x Förvaltade medel

B1.2 Rörliga aktiva

B1.2.1 Omsättningstillgångar

B1.2.2 Långfristiga fordringar

B1.2.3 Kortfristiga fordringar

B1.2.4 Finansiella värdepapper

B1.2.5 Kassa och bank 

B1.2.0 Rörliga aktiva sammanlagt

B1.0 Aktiva sammanlagt

Passiva

B2.1 Eget kapital

B2.1.1 Aktie- eller andelskapital eller annat motsvarande kapital

B2.1.2 Fonder eller annat motsvarande eget kapital

B2.1.3 Avskrivningsdifferens och avsättningar

B2.1.4 Avsättningar

B2.1.5 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder

B2.1.6 Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

B2.1.0 Eget kapital sammanlagt

B2.X Förvaltade kapital

 B2.2 Främmande kapital

B2.2.1 Långfristigt främmande kapital

B2.2.1.1 Lån från kreditinstitut eller andra kreditgivare

B2.2.1.2 Leverantörsskulder

B2.2.1.3 Övriga långfristiga skulder (inkl. erhållna förskott, resultatregleringar)

B2.2.1.0 Långfristigt främmande kapital sammanlagt

B2.2.2 Kortfristigt främmande kapital

B2.2.2.1 Lån från kreditinstitut eller andra kreditgivare

B2.2.2.2 Leverantörsskulder

B2.2.2.3 Övriga kortfristiga skulder (inkl. erhållna förskott, resultatregleringar)

B2.2.2.0 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt

B2.2.0 Främmande kapital sammanlagt

B2.0 Passiva sammanlagt


