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Talousarvio ja suunnitelmat

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

                              Tilinp.      Ed.budj   Toteutuma       Budj.         TA           ESTA         ESTA

                              2016         2016      2017 01-08      2017          2018         2019         2020

210 Seurakuntatyö

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Muut maksut ja korvauk

    3230 Muut maksut ja k         150

   Muut maksut ja korvauk         150

  Maksutuotot                     150

  Muut toimintatuotot

   3800 Muut tuotot             8.878

  Muut toimintatuotot           8.878

 TOIMINTATUOTOT                 9.028

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4030 Työsuhteisten ku    -105.779      -99.000      -75.605   -112.200     -118.000     -118.000     -118.000

    4065 Vuosiloma- ja mu      -9.713       -2.700       -2.792     -2.700       -2.700       -2.700       -2.700

    4070 Tunti- ja urakka        -793         -400         -454       -400         -400         -400         -400

    4076 Puhelinedut             -420                      -160

    4081 Asiantuntijapalk        -120         -200         -522       -200         -200         -200         -200

    4098 Jaksotetut palka      -6.433

   Palkat ja palkkiot        -123.257     -102.300      -79.534   -115.500     -121.300     -121.300     -121.300

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus      -2.415       -2.700         -847     -1.800       -1.200       -1.200       -1.200

    4120 Eläkevakuutusmak     -20.522      -20.300      -16.726    -21.000      -21.000      -21.000      -21.000

    4130 Työttöm. ym. vak      -1.512       -2.200       -1.076     -1.800       -2.400       -2.400       -2.400

    4150 Jaksotetut sosia      -2.013

    4151 Jaksotetut eläke       1.618

    4152 Jaksotetut vak m      -2.939

    4222 Luontaisetujen t         420                       160

   Henkilöstösivukulut        -27.363      -25.200      -18.489    -24.600      -24.600      -24.600      -24.600

  Henkilöstökulut            -150.620     -127.500      -98.023   -140.100     -145.900     -145.900     -145.900

  Palvelujen ostot

   4300 Postipalvelut          -1.669       -1.500         -361     -1.500         -800         -800         -800

   4301 Puhelinkulut           -2.611       -3.000       -1.599     -3.000       -2.200       -2.200       -2.200

   4302 Taloushallintopal     -13.568      -10.500      -10.094    -11.300      -11.300      -11.300      -11.300

   4310 Painatukset ja il      -8.815       -3.500       -5.508     -7.900       -3.900       -3.900       -3.900

   4311 Seurakuntalehti       -15.232      -12.000       -6.981    -11.500      -15.000      -15.000      -15.000

   4320 Toimisto- ja pank      -1.310         -100       -1.153     -1.100       -1.100       -1.100       -1.100

   4330 Atk-palvelut           -3.742       -3.000       -1.499     -3.000       -2.000       -2.000       -2.000

   4340 Puhtaanapito- ja                      -200          -34       -200         -200         -200         -200

   4360 Koneiden ja laitt        -742       -2.500                    -600         -600         -600         -600

   4362 Tekstiilien korja                                             -500         -500         -500         -500

   4370 Majoitus ja rav.p        -642       -1.500          -91       -500         -500         -500         -500

   4377 Maj. ja rav.palv         -784       -1.500       -2.381     -1.000       -1.000       -1.000       -1.000

   4380 Matkakorvaukset/H        -694       -6.000         -185       -800         -800         -800         -800

   4382 Päivärahat               -560         -700          -81       -600         -200         -200         -200

   4383 Kilometrikorvauks     -16.603                    -8.279    -17.000      -16.000      -16.000      -16.000

   4385 Kuljetuspalvelut                      -500                    -500         -500         -500         -500

   4386 Kuljetuspalvelut         -278       -1.000         -387     -1.000       -1.000       -1.000       -1.000

   4390 Koulutuspalvelut       -1.030       -2.000         -477     -1.500       -1.000       -1.000       -1.000

   4410 Vartiointipalvelu                                   -22

   4420 Vakuutukset            -2.795       -2.450       -2.796     -2.800       -2.800       -2.800       -2.800

   4440 Työterveyshuolto       -1.089       -1.200         -419     -1.200         -800         -800         -800

   4441 Kansaneläkelaitok         887                       487

   4450 Tilintarkastus         -1.324         -450                  -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

  Palvelujen ostot            -72.600      -53.600      -41.859    -69.000      -63.700      -63.700      -63.700
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  Vuokrat

   4530 Rakenn. ja huonei      -5.244       -5.400       -3.383     -5.800       -5.000       -5.000       -5.000

   4560 Koneiden ja laitt      -3.826       -3.500       -1.888     -3.500       -2.000       -2.000       -2.000

  Vuokrat                      -9.069       -8.900       -5.272     -9.300       -7.000       -7.000       -7.000

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4605 Kalusto alle 3v.        -749

    4630 Työvälineet ja -                     -100                    -100         -100         -100         -100

    4640 Toimistotarvikke      -1.035         -900         -458       -700         -700         -700         -700

    4660 Kopiointi ja mon                      -50

    4670 Elintarvikkeet          -574         -950         -277       -950         -500         -500         -500

    4701 Sähkö                                -250         -167       -250         -250         -250         -250

    4729 Myyntitarvikeost                                -1.240

    4732 Kirjallisuus ja         -542       -1.300         -532     -1.000         -500         -500         -500

    4736 Lahjaesineet ja         -469         -700         -364       -700         -700         -700         -700

    4740 Muut aineet ja t                                  -419

   Ostot tilikauden aikan      -3.368       -4.250       -3.457     -3.700       -2.750       -2.750       -2.750

  Aineet, tarvikkeet ja t      -3.368       -4.250       -3.457     -3.700       -2.750       -2.750       -2.750

  Muut toimintakulut

   4960 Muut kulut                                         -160

  Muut toimintakulut                                       -160

 TOIMINTAKULUT               -235.658     -194.250     -148.771   -222.100     -219.350     -219.350     -219.350

 TOIMINTAKATE                -226.630     -194.250     -148.771   -222.100     -219.350     -219.350     -219.350

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  Muut rahoituskulut

   6280 Muut rahoituskulu                                   -52

  Muut rahoituskulut                                        -52

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT                                   -52

 VUOSIKATE                   -226.630     -194.250     -148.822   -222.100     -219.350     -219.350     -219.350

 TILIKAUDEN TULOS            -226.630     -194.250     -148.822   -222.100     -219.350     -219.350     -219.350

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ    -226.630     -194.250     -148.822   -222.100     -219.350     -219.350     -219.350

220 Kirkkomusiikki

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4372 Leirit                                -300                    -300         -300         -300         -300

   4380 Matkakorvaukset/H                   -1.400                  -1.400         -900         -900         -900

   4382 Päivärahat                            -150                    -150         -150         -150         -150

   4386 Kuljetuspalvelut                      -500                    -500         -500         -500         -500

   4390 Koulutuspalvelut                      -600         -222       -600         -600         -600         -600

  Palvelujen ostot                          -2.950         -222     -2.950       -2.450       -2.450       -2.450

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4640 Toimistotarvikke         -28          -50                     -50          -50          -50          -50

    4660 Kopiointi ja mon                     -150                    -150         -150         -150         -150

    4732 Kirjallisuus ja                      -200                    -200         -200         -200         -200

    4736 Lahjaesineet ja                      -100                    -100         -100         -100         -100

    4740 Muut aineet ja t                     -100                    -100         -100         -100         -100

   Ostot tilikauden aikan         -28         -600                    -600         -600         -600         -600

  Aineet, tarvikkeet ja t         -28         -600                    -600         -600         -600         -600

  Annetut avustukset

   4850 Muut avustukset          -340         -350                    -340         -340         -340         -340

  Annetut avustukset             -340         -350                    -340         -340         -340         -340

 TOIMINTAKULUT                   -368       -3.900         -222     -3.890       -3.390       -3.390       -3.390

 TOIMINTAKATE                    -368       -3.900         -222     -3.890       -3.390       -3.390       -3.390



Haminan ortodoksinen seurakunta Sivu       3

23.10.2017

Talousarvio ja suunnitelmat

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

                              Tilinp.      Ed.budj   Toteutuma       Budj.         TA           ESTA         ESTA

                              2016         2016      2017 01-08      2017          2018         2019         2020

 VUOSIKATE                       -368       -3.900         -222     -3.890       -3.390       -3.390       -3.390

 TILIKAUDEN TULOS                -368       -3.900         -222     -3.890       -3.390       -3.390       -3.390

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ        -368       -3.900         -222     -3.890       -3.390       -3.390       -3.390

230 Nuorisotyö

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Seurakuntatyön maksut

    3180 Leirimaksut            1.280        2.000                   2.000        2.000        2.000        2.000

   Seurakuntatyön maksut        1.280        2.000                   2.000        2.000        2.000        2.000

  Maksutuotot                   1.280        2.000                   2.000        2.000        2.000        2.000

 TOIMINTATUOTOT                 1.280        2.000                   2.000        2.000        2.000        2.000

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4070 Tunti- ja urakka      -1.805       -1.800       -1.168     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

   Palkat ja palkkiot          -1.805       -1.800       -1.168     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus         -37         -100          -13        -27          -27          -27          -27

    4120 Eläkevakuutusmak        -272         -350         -203       -324         -324         -324         -324

    4130 Työttöm. ym. vak         -21         -100          -16        -27          -27          -27          -27

   Henkilöstösivukulut           -330         -550         -232       -378         -378         -378         -378

  Henkilöstökulut              -2.135       -2.350       -1.400     -2.178       -2.178       -2.178       -2.178

  Palvelujen ostot

   4372 Leirit                 -3.789       -4.500                  -4.500       -4.500       -4.500       -4.500

   4390 Koulutuspalvelut                      -100                    -100         -100         -100         -100

  Palvelujen ostot             -3.789       -4.600                  -4.600       -4.600       -4.600       -4.600

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4732 Kirjallisuus ja       -1.948       -1.500       -1.674     -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

   Ostot tilikauden aikan      -1.948       -1.500       -1.674     -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

  Aineet, tarvikkeet ja t      -1.948       -1.500       -1.674     -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

  Annetut avustukset

   4850 Muut avustukset                       -200                    -200         -200         -200         -200

  Annetut avustukset                          -200                    -200         -200         -200         -200

  Muut toimintakulut

   4960 Muut kulut                             -50                     -50          -50          -50          -50

  Muut toimintakulut                           -50                     -50          -50          -50          -50

 TOIMINTAKULUT                 -7.872       -8.700       -3.074     -8.528       -8.528       -8.528       -8.528

 TOIMINTAKATE                  -6.592       -6.700       -3.074     -6.528       -6.528       -6.528       -6.528

 VUOSIKATE                     -6.592       -6.700       -3.074     -6.528       -6.528       -6.528       -6.528

 TILIKAUDEN TULOS              -6.592       -6.700       -3.074     -6.528       -6.528       -6.528       -6.528

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ      -6.592       -6.700       -3.074     -6.528       -6.528       -6.528       -6.528

240 Uskonnonopetus

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4370 Majoitus ja rav.p                                  -385

   4383 Kilometrikorvauks        -193       -1.500         -112

   4386 Kuljetuspalvelut         -285         -600         -705       -600         -600         -600         -600

  Palvelujen ostot               -478       -2.100       -1.203       -600         -600         -600         -600

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan
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    4732 Kirjallisuus ja         -101         -100                    -100         -100         -100         -100

   Ostot tilikauden aikan        -101         -100                    -100         -100         -100         -100

  Aineet, tarvikkeet ja t        -101         -100                    -100         -100         -100         -100

 TOIMINTAKULUT                   -579       -2.200       -1.203       -700         -700         -700         -700

 TOIMINTAKATE                    -579       -2.200       -1.203       -700         -700         -700         -700

 VUOSIKATE                       -579       -2.200       -1.203       -700         -700         -700         -700

 TILIKAUDEN TULOS                -579       -2.200       -1.203       -700         -700         -700         -700

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ        -579       -2.200       -1.203       -700         -700         -700         -700

250 Diakoniatyö

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4382 Päivärahat                            -100                    -100         -100         -100         -100

   4383 Kilometrikorvauks                     -100                    -100         -100         -100         -100

   4386 Kuljetuspalvelut                      -600                    -600         -600         -600         -600

   4390 Koulutuspalvelut                      -200                    -200         -200         -200         -200

  Palvelujen ostot                          -1.000                  -1.000       -1.000       -1.000       -1.000

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4670 Elintarvikkeet                       -200           -9       -200         -200         -200         -200

   Ostot tilikauden aikan                     -200           -9       -200         -200         -200         -200

  Aineet, tarvikkeet ja t                     -200           -9       -200         -200         -200         -200

  Annetut avustukset

   4830 Diakonia-avustuks         -50

   4850 Muut avustukset          -166         -600         -350       -600         -600         -600         -600

  Annetut avustukset             -216         -600         -350       -600         -600         -600         -600

 TOIMINTAKULUT                   -216       -1.800         -359     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

 TOIMINTAKATE                    -216       -1.800         -359     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

 VUOSIKATE                       -216       -1.800         -359     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

 TILIKAUDEN TULOS                -216       -1.800         -359     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ        -216       -1.800         -359     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

270 Maahanmuuttajatyö

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4381 Matkakorvaus/Muut                                                        -3.500       -3.500       -3.500

   4400 Asiantuntijapalve                                                       -12.500      -12.500      -12.500

  Palvelujen ostot                                                              -16.000      -16.000      -16.000

 TOIMINTAKULUT                                                                  -16.000      -16.000      -16.000

 TOIMINTAKATE                       0            0            0          0      -16.000      -16.000      -16.000

 VUOSIKATE                          0            0            0          0      -16.000      -16.000      -16.000

 TILIKAUDEN TULOS                   0            0            0          0      -16.000      -16.000      -16.000

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ           0            0            0          0      -16.000      -16.000      -16.000

260 Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Annetut avustukset

   4800 Lähetystyö                            -300                    -300         -300         -300         -300

   4850 Muut avustukset                       -600          -75       -300         -300         -300         -300

  Annetut avustukset                          -900          -75       -600         -600         -600         -600

 TOIMINTAKULUT                                -900          -75       -600         -600         -600         -600
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 TOIMINTAKATE                       0         -900          -75       -600         -600         -600         -600

 VUOSIKATE                          0         -900          -75       -600         -600         -600         -600

 TILIKAUDEN TULOS                   0         -900          -75       -600         -600         -600         -600

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ           0         -900          -75       -600         -600         -600         -600

280 Ikonimaalaus

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Seurakuntatyön maksut

    3200 Kerhomaksut            1.540        1.600          630      1.600        1.600        1.600        1.600

   Seurakuntatyön maksut        1.540        1.600          630      1.600        1.600        1.600        1.600

  Maksutuotot                   1.540        1.600          630      1.600        1.600        1.600        1.600

 TOIMINTATUOTOT                 1.540        1.600          630      1.600        1.600        1.600        1.600

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4070 Tunti- ja urakka      -2.747       -1.500       -1.282     -2.200       -2.200       -2.200       -2.200

   Palkat ja palkkiot          -2.747       -1.500       -1.282     -2.200       -2.200       -2.200       -2.200

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus                     -100                     -33          -33          -33          -33

    4120 Eläkevakuutusmak                     -300                    -396         -396         -396         -396

    4130 Työttöm. ym. vak                     -100                     -33          -33          -33          -33

   Henkilöstösivukulut                        -500                    -462         -462         -462         -462

  Henkilöstökulut              -2.747       -2.000       -1.282     -2.662       -2.662       -2.662       -2.662

  Palvelujen ostot

   4383 Kilometrikorvauks        -713         -600         -316       -600         -600         -600         -600

  Palvelujen ostot               -713         -600         -316       -600         -600         -600         -600

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4732 Kirjallisuus ja          -65         -100          -54       -100         -100         -100         -100

   Ostot tilikauden aikan         -65         -100          -54       -100         -100         -100         -100

  Aineet, tarvikkeet ja t         -65         -100          -54       -100         -100         -100         -100

 TOIMINTAKULUT                 -3.524       -2.700       -1.652     -3.362       -3.362       -3.362       -3.362

 TOIMINTAKATE                  -1.984       -1.100       -1.022     -1.762       -1.762       -1.762       -1.762

 VUOSIKATE                     -1.984       -1.100       -1.022     -1.762       -1.762       -1.762       -1.762

 TILIKAUDEN TULOS              -1.984       -1.100       -1.022     -1.762       -1.762       -1.762       -1.762

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ      -1.984       -1.100       -1.022     -1.762       -1.762       -1.762       -1.762

310 Pietarin ja Paavalin kirkko, Hamina

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Muut maksut ja korvauk

    3230 Muut maksut ja k                                   150

    3250 Tuohustulot            4.909        4.000                   6.500        6.500        6.500        6.500

    3260 Muut myyntitarvi       1.765        2.000                   1.200        1.200        1.200        1.200

   Muut maksut ja korvauk       6.674        6.000          150      7.700        7.700        7.700        7.700

  Maksutuotot                   6.674        6.000          150      7.700        7.700        7.700        7.700

  Kolehdit ja muut keräys

   3620 Kolehdit ja lahjo       1.621        1.800                   1.800        1.800        1.800        1.800

  Kolehdit ja muut keräys       1.621        1.800                   1.800        1.800        1.800        1.800

  Tuet ja avustukset

   3780 Muut tuet ja avus       2.500                                2.500        2.500        2.500        2.500

  Tuet ja avustukset            2.500                                2.500        2.500        2.500        2.500
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 TOIMINTATUOTOT                10.795        7.800          150     12.000       12.000       12.000       12.000

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4030 Työsuhteisten ku      -4.413       -4.400       -3.025     -4.400       -4.400       -4.400       -4.400

    4070 Tunti- ja urakka      -3.165       -3.000       -2.053     -3.000       -3.000       -3.000       -3.000

    4098 Jaksotetut palka          -7

   Palkat ja palkkiot          -7.585       -7.400       -5.078     -7.400       -7.400       -7.400       -7.400

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus        -161         -200          -55       -111         -111         -111         -111

    4120 Eläkevakuutusmak      -1.321       -1.500         -927     -1.350       -1.350       -1.350       -1.350

    4130 Työttöm. ym. vak         -82         -100          -29       -111         -111         -111         -111

    4150 Jaksotetut sosia          -9

   Henkilöstösivukulut         -1.572       -1.800       -1.010     -1.572       -1.572       -1.572       -1.572

  Henkilöstökulut              -9.157       -9.200       -6.088     -8.972       -8.972       -8.972       -8.972

  Palvelujen ostot

   4301 Puhelinkulut                           -50

   4310 Painatukset ja il                     -800         -463     -1.800       -1.000       -1.000       -1.000

   4340 Puhtaanapito- ja                      -200          -20       -200         -200         -200         -200

   4350 Rakennusten raken      -2.430       -1.000         -190     -9.000       -7.000       -7.000       -7.000

   4355 Alueiden rakentam      -5.020       -2.000                  -6.000       -6.000       -6.000       -6.000

   4360 Koneiden ja laitt      -1.665       -1.000                  -1.000         -500         -500         -500

   4377 Maj. ja rav.palv                                 -1.451

   4386 Kuljetuspalvelut                                    -40

   4410 Vartiointipalvelu      -1.921       -3.000         -903     -3.000       -1.500       -1.500       -1.500

   4420 Vakuutukset            -3.188       -2.800       -3.186     -3.200       -3.200       -3.200       -3.200

  Palvelujen ostot            -14.225      -10.850       -6.254    -24.200      -19.400      -19.400      -19.400

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4600 Kalusto                              -200                    -200         -200         -200         -200

    4640 Toimistotarvikke        -135                       -56     -1.000         -100         -100         -100

    4701 Sähkö                -10.321      -13.500       -6.816    -10.000      -10.000      -10.000      -10.000

    4703 Vesi                    -619         -400         -526       -400         -400         -400         -400

    4726 Tuohusten hankin      -3.230       -1.900       -1.378     -2.000       -2.000       -2.000       -2.000

    4727 Kukat ja kaunist      -1.206         -250         -170     -1.100         -500         -500         -500

    4728 Jumalanpalvelusp                     -250                    -250         -250         -250         -250

    4729 Myyntitarvikeost                                             -400         -400         -400         -400

    4730 Jumalanpalvelust        -107         -500         -260       -500         -500         -500         -500

    4731 Ehtoollistarvikk        -223         -300         -348       -300         -400         -400         -400

    4736 Lahjaesineet ja                                    -40

    4740 Muut aineet ja t        -822       -1.500          -30     -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

   Ostot tilikauden aikan     -16.663      -18.800       -9.623    -17.650      -16.250      -16.250      -16.250

  Aineet, tarvikkeet ja t     -16.663      -18.800       -9.623    -17.650      -16.250      -16.250      -16.250

  Muut toimintakulut

   4911 Kiinteistövero         -3.659       -2.500       -5.194     -3.650       -3.650       -3.650       -3.650

   4960 Muut kulut                                       -4.509       -500         -500         -500         -500

  Muut toimintakulut           -3.659       -2.500       -9.703     -4.150       -4.150       -4.150       -4.150

 TOIMINTAKULUT                -43.703      -41.350      -31.669    -54.972      -48.772      -48.772      -48.772

 TOIMINTAKATE                 -32.908      -33.550      -31.519    -42.972      -36.772      -36.772      -36.772

 TOIMINTA-AVUSTUKSET

  5430 Konservointiavustu                                 3.326

 TOIMINTA-AVUSTUKSET                                      3.326

 VUOSIKATE                    -32.908      -33.550      -28.193    -42.972      -36.772      -36.772      -36.772

 TILIKAUDEN TULOS             -32.908      -33.550      -28.193    -42.972      -36.772      -36.772      -36.772

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ     -32.908      -33.550      -28.193    -42.972      -36.772      -36.772      -36.772
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320 Pyhän ristin kirkko, Kouvola

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Muut maksut ja korvauk

    3250 Tuohustulot            3.985        4.000        2.857      4.400        4.400        4.400        4.400

    3260 Muut myyntitarvi         565          400          462        400          400          400          400

   Muut maksut ja korvauk       4.550        4.400        3.319      4.800        4.800        4.800        4.800

  Maksutuotot                   4.550        4.400        3.319      4.800        4.800        4.800        4.800

  Kolehdit ja muut keräys

   3620 Kolehdit ja lahjo       3.112        2.000        1.808      2.300        2.300        2.300        2.300

   3710 Tilitettävät kole         315                        55

   3711 Tilitetyt kolehdi        -315                       -55

  Kolehdit ja muut keräys       3.112        2.000        1.808      2.300        2.300        2.300        2.300

 TOIMINTATUOTOT                 7.662        6.400        5.127      7.100        7.100        7.100        7.100

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4070 Tunti- ja urakka                     -500

   Palkat ja palkkiot                         -500

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus                     -100

    4120 Eläkevakuutusmak                     -100

    4130 Työttöm. ym. vak                     -100

   Henkilöstösivukulut                        -300

  Henkilöstökulut                             -800

  Palvelujen ostot

   4310 Painatukset ja il                     -100                    -100         -100         -100         -100

   4340 Puhtaanapito- ja         -188         -300                    -300         -300         -300         -300

   4350 Rakennusten raken        -140       -1.500          -51     -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

   4355 Alueiden rakentam        -194         -500          -20       -500         -500         -500         -500

   4360 Koneiden ja laitt        -396         -500                    -500         -500         -500         -500

   4390 Koulutuspalvelut                                   -406

   4410 Vartiointipalvelu        -601       -1.200         -492       -700         -700         -700         -700

   4420 Vakuutukset            -2.101       -2.150       -2.099     -2.200       -2.200       -2.200       -2.200

  Palvelujen ostot             -3.619       -6.250       -3.068     -5.800       -5.800       -5.800       -5.800

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4600 Kalusto                                                      -200         -200         -200         -200

    4635 Keittiövälineet                                              -100         -100         -100         -100

    4670 Elintarvikkeet                                      -6

    4680 Puhdistusaineet                                              -100         -100         -100         -100

    4701 Sähkö                 -6.870      -10.000       -4.744     -7.200       -7.200       -7.200       -7.200

    4703 Vesi                    -196         -200          -86       -200         -200         -200         -200

    4725 Puutarhatarvikke                     -100                    -100         -100         -100         -100

    4726 Tuohusten hankin      -1.120       -2.000         -745     -2.200       -2.200       -2.200       -2.200

    4727 Kukat ja kaunist          -5         -200           -4       -300         -300         -300         -300

    4728 Jumalanpalvelusp        -410       -1.000          -50     -1.000         -500         -500         -500

    4730 Jumalanpalvelust      -1.591         -200         -595       -200         -200         -200         -200

    4731 Ehtoollistarvikk        -260         -300         -260       -300         -300         -300         -300

    4740 Muut aineet ja t        -989         -300         -337       -700         -700         -700         -700

   Ostot tilikauden aikan     -11.440      -14.300       -6.826    -12.600      -12.100      -12.100      -12.100

  Aineet, tarvikkeet ja t     -11.440      -14.300       -6.826    -12.600      -12.100      -12.100      -12.100

  Muut toimintakulut

   4911 Kiinteistövero         -2.730       -1.900                  -1.900       -1.900       -1.900       -1.900

  Muut toimintakulut           -2.730       -1.900                  -1.900       -1.900       -1.900       -1.900

 TOIMINTAKULUT                -17.790      -23.250       -9.894    -20.300      -19.800      -19.800      -19.800
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 TOIMINTAKATE                 -10.127      -16.850       -4.767    -13.200      -12.700      -12.700      -12.700

 VUOSIKATE                    -10.127      -16.850       -4.767    -13.200      -12.700      -12.700      -12.700

 TILIKAUDEN TULOS             -10.127      -16.850       -4.767    -13.200      -12.700      -12.700      -12.700

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ     -10.127      -16.850       -4.767    -13.200      -12.700      -12.700      -12.700

330 Myllykosken tsasouna

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Muut maksut ja korvauk

    3250 Tuohustulot              431          400          410        400          400          400          400

    3260 Muut myyntitarvi          18          100            1        100          100          100          100

   Muut maksut ja korvauk         449          500          411        500          500          500          500

  Maksutuotot                     449          500          411        500          500          500          500

  Vuokratuotot

   3530 Vuokrat seurakunt                                   150

  Vuokratuotot                                              150

  Kolehdit ja muut keräys

   3620 Kolehdit ja lahjo         239          300           99        300          300          300          300

   3710 Tilitettävät kole          50

   3711 Tilitetyt kolehdi         -50

  Kolehdit ja muut keräys         239          300           99        300          300          300          300

 TOIMINTATUOTOT                   688          800          660        800          800          800          800

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4030 Työsuhteisten ku      -1.440       -2.500         -960     -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

   Palkat ja palkkiot          -1.440       -2.500         -960     -1.500       -1.500       -1.500       -1.500

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus         -30         -100          -10        -23          -23          -23          -23

    4120 Eläkevakuutusmak        -247         -500         -161       -270         -270         -270         -270

    4130 Työttöm. ym. vak         -20         -100          -13        -23          -23          -23          -23

   Henkilöstösivukulut           -298         -700         -185       -316         -316         -316         -316

  Henkilöstökulut              -1.738       -3.200       -1.145     -1.816       -1.816       -1.816       -1.816

  Palvelujen ostot

   4350 Rakennusten raken                     -200                    -200         -200         -200         -200

   4355 Alueiden rakentam         -81                                 -100         -100         -100         -100

   4360 Koneiden ja laitt                     -100                    -100         -100         -100         -100

   4380 Matkakorvaukset/H                     -200                    -100         -100         -100         -100

   4410 Vartiointipalvelu        -558         -600         -326       -600         -600         -600         -600

   4420 Vakuutukset              -663         -500         -665       -700         -700         -700         -700

  Palvelujen ostot             -1.301       -1.600         -990     -1.800       -1.800       -1.800       -1.800

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4700 Lämmitys              -1.731       -3.000                  -3.000       -3.000       -3.000       -3.000

    4701 Sähkö                 -1.290         -800       -1.680       -300         -300         -300         -300

    4703 Vesi                    -376         -200           53       -250         -250         -250         -250

    4726 Tuohusten hankin        -300         -300         -100       -300         -300         -300         -300

    4727 Kukat ja kaunist                     -100                    -100         -100         -100         -100

    4728 Jumalanpalvelusp                     -700

    4730 Jumalanpalvelust                                             -100         -100         -100         -100

    4731 Ehtoollistarvikk        -133         -200         -100       -200         -200         -200         -200

    4740 Muut aineet ja t        -123         -100                    -100         -100         -100         -100

   Ostot tilikauden aikan      -3.953       -5.400       -1.828     -4.350       -4.350       -4.350       -4.350

  Aineet, tarvikkeet ja t      -3.953       -5.400       -1.828     -4.350       -4.350       -4.350       -4.350

  Muut toimintakulut
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   4911 Kiinteistövero           -798         -800       -1.753       -800         -800         -800         -800

  Muut toimintakulut             -798         -800       -1.753       -800         -800         -800         -800

 TOIMINTAKULUT                 -7.790      -11.000       -5.715     -8.766       -8.766       -8.766       -8.766

 TOIMINTAKATE                  -7.102      -10.200       -5.056     -7.966       -7.966       -7.966       -7.966

 VUOSIKATE                     -7.102      -10.200       -5.056     -7.966       -7.966       -7.966       -7.966

 TILIKAUDEN TULOS              -7.102      -10.200       -5.056     -7.966       -7.966       -7.966       -7.966

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ      -7.102      -10.200       -5.056     -7.966       -7.966       -7.966       -7.966

340 Hautausmaan kirkko

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4350 Rakennusten raken                   -5.000       -2.084     -5.000         -500         -500         -500

   4410 Vartiointipalvelu        -372       -1.000         -343       -400         -400         -400         -400

   4420 Vakuutukset              -424         -500         -409       -450         -450         -450         -450

  Palvelujen ostot               -796       -6.500       -2.835     -5.850       -1.350       -1.350       -1.350

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4701 Sähkö                 -1.636       -2.000         -975     -2.000       -2.000       -2.000       -2.000

   Ostot tilikauden aikan      -1.636       -2.000         -975     -2.000       -2.000       -2.000       -2.000

  Aineet, tarvikkeet ja t      -1.636       -2.000         -975     -2.000       -2.000       -2.000       -2.000

  Muut toimintakulut

   4911 Kiinteistövero           -506         -400                    -510         -510         -510         -510

  Muut toimintakulut             -506         -400                    -510         -510         -510         -510

 TOIMINTAKULUT                 -2.937       -8.900       -3.810     -8.360       -3.860       -3.860       -3.860

 TOIMINTAKATE                  -2.937       -8.900       -3.810     -8.360       -3.860       -3.860       -3.860

 VUOSIKATE                     -2.937       -8.900       -3.810     -8.360       -3.860       -3.860       -3.860

 TILIKAUDEN TULOS              -2.937       -8.900       -3.810     -8.360       -3.860       -3.860       -3.860

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ      -2.937       -8.900       -3.810     -8.360       -3.860       -3.860       -3.860

410 Vuokratalo Hamina

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Muut maksut ja korvauk

    3230 Muut maksut ja k         765

   Muut maksut ja korvauk         765

  Maksutuotot                     765

  Vuokratuotot

   3300 Vuokratuotot           84.218      143.500       60.848    130.000      126.000      126.000      126.000

   3310 Vesimaksut              4.644                     3.717      7.000        7.000        7.000        7.000

   3320 Saunamaksut             1.394                       901      1.500        1.500        1.500        1.500

   3400 Toimisto- ja liik      50.071       72.500       34.871     60.000       60.000       60.000       60.000

   3570 Muut vuokratuotot       1.580        1.500          699      3.125        3.125        3.125        3.125

  Vuokratuotot                141.908      217.500      101.035    201.625      197.625      197.625      197.625

 TOIMINTATUOTOT               142.672      217.500      101.035    201.625      197.625      197.625      197.625

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4030 Työsuhteisten ku                  -14.400

    4070 Tunti- ja urakka                   -1.000       -1.250

   Palkat ja palkkiot                      -15.400       -1.250

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus                     -400

    4120 Eläkevakuutusmak                   -2.600
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    4130 Työttöm. ym. vak                     -300

   Henkilöstösivukulut                      -3.300

  Henkilöstökulut                          -18.700       -1.250

  Palvelujen ostot

   4320 Toimisto- ja pank        -285         -200                    -200         -200         -200         -200

   4330 Atk-palvelut             -153       -1.200                    -300         -300         -300         -300

   4340 Puhtaanapito- ja      -20.517      -15.800       -6.893    -19.000      -12.000      -12.000      -12.000

   4350 Rakennusten raken     -84.566      -10.000      -32.665    -10.000      -10.000      -10.000      -10.000

   4355 Alueiden rakentam      -1.015       -1.200         -533     -1.200       -1.200       -1.200       -1.200

   4356 Jätehuolto             -5.024       -5.000       -2.642     -5.200       -5.200       -5.200       -5.200

   4360 Koneiden ja laitt        -402         -600          -24       -600         -600         -600         -600

   4380 Matkakorvaukset/H                   -2.000

   4400 Asiantuntijapalve     -11.310       -6.000       -2.624    -10.000       -5.000       -5.000       -5.000

   4420 Vakuutukset              -941         -700         -945     -1.000       -1.000       -1.000       -1.000

   4421 Saadut vakuutusko       4.562                    22.663

   4450 Tilintarkastus           -900         -900                    -900         -900         -900         -900

  Palvelujen ostot           -120.552      -43.600      -23.663    -48.400      -36.400      -36.400      -36.400

  Vuokrat

   4500 Maa- ja vesialuei                  -18.000

   4530 Rakenn. ja huonei                   -2.000       -1.053

  Vuokrat                                  -20.000       -1.053

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4600 Kalusto                              -300                    -300         -300         -300         -300

    4620 Muut koneet ja l                     -500         -483       -500         -500         -500         -500

    4660 Kopiointi ja mon                     -100

    4700 Lämmitys             -36.741      -38.000      -24.360    -34.000      -34.000      -34.000      -34.000

    4701 Sähkö                 -4.054       -5.500       -2.640     -4.700       -4.700       -4.700       -4.700

    4703 Vesi                  -5.676       -8.500       -3.455     -8.500       -8.500       -8.500       -8.500

    4740 Muut aineet ja t         -18

   Ostot tilikauden aikan     -46.489      -52.900      -30.938    -48.000      -48.000      -48.000      -48.000

  Aineet, tarvikkeet ja t     -46.489      -52.900      -30.938    -48.000      -48.000      -48.000      -48.000

  Muut toimintakulut

   4909 Tulovero lopullin       4.708

   4910 Verot                  -4.714       -2.800       -3.524     -3.300       -3.300       -3.300       -3.300

   4911 Kiinteistövero         -6.204       -4.500                  -6.300       -6.300       -6.300       -6.300

   4930 Jäsenmaksut              -253         -300         -253       -300         -300         -300         -300

   4951 Palautuneet luott                                   134

   4960 Muut kulut               -121         -100          -10       -100         -100         -100         -100

  Muut toimintakulut           -6.584       -7.700       -3.653    -10.000      -10.000      -10.000      -10.000

 TOIMINTAKULUT               -173.625     -142.900      -60.557   -106.400      -94.400      -94.400      -94.400

 TOIMINTAKATE                 -30.953       74.600       40.479     95.225      103.225      103.225      103.225

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  Muut rahoituskulut

   6280 Muut rahoituskulu         -26                       -27

  Muut rahoituskulut              -26                       -27

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT         -26                       -27

 VUOSIKATE                    -30.979       74.600       40.452     95.225      103.225      103.225      103.225

 POISTOT JA ARVONALENTUMI

  Suunnitelman mukaiset p

   6460 Poistot rakennuks      -1.536                               -1.536       -1.536       -1.536       -1.536

  Suunnitelman mukaiset p      -1.536                               -1.536       -1.536       -1.536       -1.536

 POISTOT JA ARVONALENTUMI      -1.536                               -1.536       -1.536       -1.536       -1.536

 TILIKAUDEN TULOS             -32.516       74.600       40.452     93.689      101.689      101.689      101.689

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ     -32.516       74.600       40.452     93.689      101.689      101.689      101.689
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417 Pietarin ja Paavalin trapesa

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Vuokratuotot

   3300 Vuokratuotot                         2.000                                  300          300          300

  Vuokratuotot                               2.000                                  300          300          300

 TOIMINTATUOTOT                              2.000                                  300          300          300

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4340 Puhtaanapito- ja                      -900                    -900         -400         -400         -400

   4350 Rakennusten raken        -195                                 -250         -250         -250         -250

   4420 Vakuutukset               -41         -100          -41        -50          -50          -50          -50

  Palvelujen ostot               -236       -1.000          -41     -1.200         -700         -700         -700

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4701 Sähkö                 -1.906       -2.000       -1.215     -1.700       -1.700       -1.700       -1.700

   Ostot tilikauden aikan      -1.906       -2.000       -1.215     -1.700       -1.700       -1.700       -1.700

  Aineet, tarvikkeet ja t      -1.906       -2.000       -1.215     -1.700       -1.700       -1.700       -1.700

  Muut toimintakulut

   4960 Muut kulut                            -200         -131       -200         -200         -200         -200

  Muut toimintakulut                          -200         -131       -200         -200         -200         -200

 TOIMINTAKULUT                 -2.142       -3.200       -1.388     -3.100       -2.600       -2.600       -2.600

 TOIMINTAKATE                  -2.142       -1.200       -1.388     -3.100       -2.300       -2.300       -2.300

 VUOSIKATE                     -2.142       -1.200       -1.388     -3.100       -2.300       -2.300       -2.300

 TILIKAUDEN TULOS              -2.142       -1.200       -1.388     -3.100       -2.300       -2.300       -2.300

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ      -2.142       -1.200       -1.388     -3.100       -2.300       -2.300       -2.300

420 Ortodoksiakeskus Sypressi

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Muut maksut ja korvauk

    3250 Tuohustulot              325          700          164        200          200          200          200

    3260 Muut myyntitarvi         504          800          286        800          800          800          800

   Muut maksut ja korvauk         829        1.500          450      1.000        1.000        1.000        1.000

  Maksutuotot                     829        1.500          450      1.000        1.000        1.000        1.000

 TOIMINTATUOTOT                   829        1.500          450      1.000        1.000        1.000        1.000

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4340 Puhtaanapito- ja                      -100                    -100         -100         -100         -100

   4360 Koneiden ja laitt                     -100                    -100         -100         -100         -100

   4410 Vartiointipalvelu        -668         -500         -532       -550         -550         -550         -550

   4420 Vakuutukset               -61         -100          -61        -70          -70          -70          -70

  Palvelujen ostot               -729         -800         -593       -820         -820         -820         -820

  Vuokrat

   4530 Rakenn. ja huonei      -4.751       -4.800       -3.084     -4.850       -4.850       -4.850       -4.850

  Vuokrat                      -4.751       -4.800       -3.084     -4.850       -4.850       -4.850       -4.850

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4635 Keittiövälineet                      -200                    -200         -200         -200         -200

    4640 Toimistotarvikke         -37

    4670 Elintarvikkeet           -18                       -47

    4680 Puhdistusaineet          -39         -100

    4701 Sähkö                   -433         -300         -158       -500         -500         -500         -500

    4726 Tuohusten hankin                     -300                    -300         -300         -300         -300

    4727 Kukat ja kaunist                     -100                    -100         -100         -100         -100
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    4740 Muut aineet ja t        -788       -1.000         -100       -600         -600         -600         -600

   Ostot tilikauden aikan      -1.315       -2.000         -305     -1.700       -1.700       -1.700       -1.700

  Aineet, tarvikkeet ja t      -1.315       -2.000         -305     -1.700       -1.700       -1.700       -1.700

  Muut toimintakulut

   4960 Muut kulut               -367         -500                    -500         -500         -500         -500

  Muut toimintakulut             -367         -500                    -500         -500         -500         -500

 TOIMINTAKULUT                 -7.162       -8.100       -3.983     -7.870       -7.870       -7.870       -7.870

 TOIMINTAKATE                  -6.333       -6.600       -3.533     -6.870       -6.870       -6.870       -6.870

 VUOSIKATE                     -6.333       -6.600       -3.533     -6.870       -6.870       -6.870       -6.870

 TILIKAUDEN TULOS              -6.333       -6.600       -3.533     -6.870       -6.870       -6.870       -6.870

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ      -6.333       -6.600       -3.533     -6.870       -6.870       -6.870       -6.870

440 Vuokratut asunto-osakkeet

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Vuokratuotot

   3300 Vuokratuotot           30.563       35.950       25.110     30.000       30.000       30.000       30.000

   3310 Vesimaksut              1.089                     1.030      1.100        1.100        1.100        1.100

   3570 Muut vuokratuotot                                    80

  Vuokratuotot                 31.652       35.950       26.220     31.100       31.100       31.100       31.100

 TOIMINTATUOTOT                31.652       35.950       26.220     31.100       31.100       31.100       31.100

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4030 Työsuhteisten ku                   -4.000

    4070 Tunti- ja urakka      -1.025         -500                  -1.000       -1.000       -1.000       -1.000

   Palkat ja palkkiot          -1.025       -4.500                  -1.000       -1.000       -1.000       -1.000

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus                     -100                     -15          -15          -15          -15

    4120 Eläkevakuutusmak                     -800                    -180         -180         -180         -180

    4130 Työttöm. ym. vak                     -100                     -15          -15          -15          -15

   Henkilöstösivukulut                      -1.000                    -210         -210         -210         -210

  Henkilöstökulut              -1.025       -5.500                  -1.210       -1.210       -1.210       -1.210

  Palvelujen ostot

   4300 Postipalvelut                         -100

   4320 Toimisto- ja pank                     -700                    -500         -100         -100         -100

   4330 Atk-palvelut                          -500                    -500         -100         -100         -100

   4350 Rakennusten raken        -380         -600         -656       -400         -400         -400         -400

   4356 Jätehuolto                            -100

   4380 Matkakorvaukset/H                     -100

   4383 Kilometrikorvauks         -30

   4400 Asiantuntijapalve        -800                                 -500         -500         -500         -500

   4450 Tilintarkastus           -400         -400                    -400         -400         -400         -400

  Palvelujen ostot             -1.610       -2.500         -656     -2.300       -1.500       -1.500       -1.500

  Vuokrat

   4530 Rakenn. ja huonei     -15.442      -18.000      -10.170    -15.600      -15.600      -15.600      -15.600

  Vuokrat                     -15.442      -18.000      -10.170    -15.600      -15.600      -15.600      -15.600

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4620 Muut koneet ja l                     -800                    -800         -800         -800         -800

    4640 Toimistotarvikke                     -100                    -100         -100         -100         -100

    4701 Sähkö                    -14         -100                    -100         -100         -100         -100

    4721 Korjaus- ja huol                     -100                    -100         -100         -100         -100

   Ostot tilikauden aikan         -14       -1.100                  -1.100       -1.100       -1.100       -1.100

  Aineet, tarvikkeet ja t         -14       -1.100                  -1.100       -1.100       -1.100       -1.100

 TOIMINTAKULUT                -18.091      -27.100      -10.825    -20.210      -19.410      -19.410      -19.410
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 TOIMINTAKATE                  13.561        8.850       15.395     10.890       11.690       11.690       11.690

 VUOSIKATE                     13.561        8.850       15.395     10.890       11.690       11.690       11.690

 TILIKAUDEN TULOS              13.561        8.850       15.395     10.890       11.690       11.690       11.690

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ      13.561        8.850       15.395     10.890       11.690       11.690       11.690

510 Haminan hautausmaa

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4355 Alueiden rakentam         -40         -600         -651       -200         -200         -200         -200

   4356 Jätehuolto               -187         -300           -8       -200         -200         -200         -200

   4360 Koneiden ja laitt         -76

   4380 Matkakorvaukset/H                     -800                    -800         -800         -800         -800

   4420 Vakuutukset                           -100                    -150         -150         -150         -150

  Palvelujen ostot               -303       -1.800         -658     -1.350       -1.350       -1.350       -1.350

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4701 Sähkö                                -200                    -200         -200         -200         -200

    4727 Kukat ja kaunist                     -100                    -100         -100         -100         -100

   Ostot tilikauden aikan                     -300                    -300         -300         -300         -300

  Aineet, tarvikkeet ja t                     -300                    -300         -300         -300         -300

  Muut toimintakulut

   4911 Kiinteistövero            -38         -100                     -40          -40          -40          -40

  Muut toimintakulut              -38         -100                     -40          -40          -40          -40

 TOIMINTAKULUT                   -341       -2.200         -658     -1.690       -1.690       -1.690       -1.690

 TOIMINTAKATE                    -341       -2.200         -658     -1.690       -1.690       -1.690       -1.690

 VUOSIKATE                       -341       -2.200         -658     -1.690       -1.690       -1.690       -1.690

 TILIKAUDEN TULOS                -341       -2.200         -658     -1.690       -1.690       -1.690       -1.690

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ        -341       -2.200         -658     -1.690       -1.690       -1.690       -1.690

610 Rahoitustuotot ja -kulut

TULOSLASKELMA

 TOIMINTAKULUT

  Palvelujen ostot

   4320 Toimisto- ja pank                                   -20

  Palvelujen ostot                                          -20

  Muut toimintakulut

   4910 Verot                     -61

   4950 Luottotappiot         -43.349

   4951 Palautuneet luott                                   196

  Muut toimintakulut          -43.410                       196

 TOIMINTAKULUT                -43.410                       176

 TOIMINTAKATE                 -43.410            0          176          0            0            0            0

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  Korkotuotot

   6010 Korkotuotot sijoi       1.049          100          446        100          100          100          100

  Korkotuotot                   1.049          100          446        100          100          100          100

  Muut rahoitustuotot

   6050 Osingot ja osuusp         408          200                     200          200          200          200

  Muut rahoitustuotot             408          200                     200          200          200          200

  Korkokulut

   6200 Korkokulut lainoi        -420                      -101       -240         -240         -240         -240

   6201 Korkokulut lainoi                   -1.200

   6202 Korkokulut lainoi                     -900
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   6203 Korkokulut lainoi        -657       -1.500         -175       -500         -500         -500         -500

   6204 Korkokulut lainas        -178                      -829

  Korkokulut                   -1.255       -3.600       -1.106       -740         -740         -740         -740

  Muut rahoituskulut

   6280 Muut rahoituskulu      -1.769         -200       -1.067       -200         -200         -200         -200

  Muut rahoituskulut           -1.769         -200       -1.067       -200         -200         -200         -200

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      -1.567       -3.500       -1.727       -640         -640         -640         -640

 VUOSIKATE                    -44.977       -3.500       -1.551       -640         -640         -640         -640

 TILIKAUDEN TULOS             -44.977       -3.500       -1.551       -640         -640         -640         -640

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ     -44.977       -3.500       -1.551       -640         -640         -640         -640

620 Keskusrahastomaksut

 TOIMINTAKATE                       0            0            0          0            0            0            0

TULOSLASKELMA

 KESKUSRAHASTOMAKSUT

  5300 Äyrimäärän peruste     -32.270      -70.100      -48.235    -70.100      -70.100      -70.100      -70.100

  5320 Vuokratuloista         -18.281

  5330 Pääomatuloista             -45

  5350 Papiston eläkemaks     -19.408

 KESKUSRAHASTOMAKSUT          -70.004      -70.100      -48.235    -70.100      -70.100      -70.100      -70.100

 VUOSIKATE                    -70.004      -70.100      -48.235    -70.100      -70.100      -70.100      -70.100

 TILIKAUDEN TULOS             -70.004      -70.100      -48.235    -70.100      -70.100      -70.100      -70.100

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ     -70.004      -70.100      -48.235    -70.100      -70.100      -70.100      -70.100

630 Verotulot

 TOIMINTAKATE                       0            0            0          0            0            0            0

TULOSLASKELMA

 VEROTULOT

  5000 Kirkollisvero          269.896      280.500      197.382    280.500      280.000      280.000      280.000

 VEROTULOT                    269.896      280.500      197.382    280.500      280.000      280.000      280.000

 VUOSIKATE                    269.896      280.500      197.382    280.500      280.000      280.000      280.000

 TILIKAUDEN TULOS             269.896      280.500      197.382    280.500      280.000      280.000      280.000

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ     269.896      280.500      197.382    280.500      280.000      280.000      280.000

HAMINAN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA

TULOSLASKELMA

 TOIMINTATUOTOT

  Maksutuotot

   Seurakuntatyön maksut

    3180 Leirimaksut            1.280        2.000                   2.000        2.000        2.000        2.000

    3200 Kerhomaksut            1.540        1.600          630      1.600        1.600        1.600        1.600

   Seurakuntatyön maksut        2.820        3.600          630      3.600        3.600        3.600        3.600

   Muut maksut ja korvauk

    3230 Muut maksut ja k         915                       150

    3250 Tuohustulot            9.650        9.100        3.431     11.500       11.500       11.500       11.500

    3260 Muut myyntitarvi       2.851        3.300          749      2.500        2.500        2.500        2.500

   Muut maksut ja korvauk      13.416       12.400        4.329     14.000       14.000       14.000       14.000

  Maksutuotot                  16.236       16.000        4.959     17.600       17.600       17.600       17.600

  Vuokratuotot

   3300 Vuokratuotot          114.781      181.450       85.959    160.000      156.300      156.300      156.300

   3310 Vesimaksut              5.733                     4.747      8.100        8.100        8.100        8.100

   3320 Saunamaksut             1.394                       901      1.500        1.500        1.500        1.500

   3400 Toimisto- ja liik      50.071       72.500       34.871     60.000       60.000       60.000       60.000

   3530 Vuokrat seurakunt                                   150

   3570 Muut vuokratuotot       1.580        1.500          779      3.125        3.125        3.125        3.125
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  Vuokratuotot                173.559      255.450      127.406    232.725      229.025      229.025      229.025

  Kolehdit ja muut keräys

   3620 Kolehdit ja lahjo       4.973        4.100        1.907      4.400        4.400        4.400        4.400

   3710 Tilitettävät kole         365                        55

   3711 Tilitetyt kolehdi        -365                       -55

  Kolehdit ja muut keräys       4.973        4.100        1.907      4.400        4.400        4.400        4.400

  Tuet ja avustukset

   3780 Muut tuet ja avus       2.500                                2.500        2.500        2.500        2.500

  Tuet ja avustukset            2.500                                2.500        2.500        2.500        2.500

  Muut toimintatuotot

   3800 Muut tuotot             8.878

  Muut toimintatuotot           8.878

 TOIMINTATUOTOT               206.145      275.550      134.271    257.225      253.525      253.525      253.525

 TOIMINTAKULUT

  Henkilöstökulut

   Palkat ja palkkiot

    4030 Työsuhteisten ku    -111.632     -124.300      -79.591   -118.100     -123.900     -123.900     -123.900

    4065 Vuosiloma- ja mu      -9.713       -2.700       -2.792     -2.700       -2.700       -2.700       -2.700

    4070 Tunti- ja urakka      -9.535       -8.700       -6.207     -8.400       -8.400       -8.400       -8.400

    4076 Puhelinedut             -420                      -160

    4081 Asiantuntijapalk        -120         -200         -522       -200         -200         -200         -200

    4098 Jaksotetut palka      -6.439

   Palkat ja palkkiot        -137.860     -135.900      -89.272   -129.400     -135.200     -135.200     -135.200

   Henkilöstösivukulut

    4100 Sosiaalivakuutus      -2.644       -3.800         -925     -2.009       -1.409       -1.409       -1.409

    4120 Eläkevakuutusmak     -22.362      -26.450      -18.017    -23.520      -23.520      -23.520      -23.520

    4130 Työttöm. ym. vak      -1.635       -3.100       -1.134     -2.009       -2.609       -2.609       -2.609

    4150 Jaksotetut sosia      -2.022

    4151 Jaksotetut eläke       1.618

    4152 Jaksotetut vak m      -2.939

    4222 Luontaisetujen t         420                       160

   Henkilöstösivukulut        -29.563      -33.350      -19.916    -27.538      -27.538      -27.538      -27.538

  Henkilöstökulut            -167.423     -169.250     -109.188   -156.938     -162.738     -162.738     -162.738

  Palvelujen ostot

   4300 Postipalvelut          -1.669       -1.600         -361     -1.500         -800         -800         -800

   4301 Puhelinkulut           -2.611       -3.050       -1.599     -3.000       -2.200       -2.200       -2.200

   4302 Taloushallintopal     -13.568      -10.500      -10.094    -11.300      -11.300      -11.300      -11.300

   4310 Painatukset ja il      -8.815       -4.400       -5.971     -9.800       -5.000       -5.000       -5.000

   4311 Seurakuntalehti       -15.232      -12.000       -6.981    -11.500      -15.000      -15.000      -15.000

   4320 Toimisto- ja pank      -1.595       -1.000       -1.173     -1.800       -1.400       -1.400       -1.400

   4330 Atk-palvelut           -3.895       -4.700       -1.499     -3.800       -2.400       -2.400       -2.400

   4340 Puhtaanapito- ja      -20.705      -17.500       -6.947    -20.700      -13.200      -13.200      -13.200

   4350 Rakennusten raken     -87.711      -18.300      -35.646    -26.350      -19.850      -19.850      -19.850

   4355 Alueiden rakentam      -6.349       -4.300       -1.203     -8.000       -8.000       -8.000       -8.000

   4356 Jätehuolto             -5.211       -5.400       -2.650     -5.400       -5.400       -5.400       -5.400

   4360 Koneiden ja laitt      -3.282       -4.800          -24     -2.900       -2.400       -2.400       -2.400

   4362 Tekstiilien korja                                             -500         -500         -500         -500

   4370 Majoitus ja rav.p        -642       -1.500         -476       -500         -500         -500         -500

   4372 Leirit                 -3.789       -4.800                  -4.800       -4.800       -4.800       -4.800

   4377 Maj. ja rav.palv         -784       -1.500       -3.832     -1.000       -1.000       -1.000       -1.000

   4380 Matkakorvaukset/H        -694      -10.500         -185     -3.100       -2.600       -2.600       -2.600

   4381 Matkakorvaus/Muut                                                        -3.500       -3.500       -3.500

   4382 Päivärahat               -560         -950          -81       -850         -450         -450         -450

   4383 Kilometrikorvauks     -17.538       -2.200       -8.707    -17.700      -16.700      -16.700      -16.700

   4385 Kuljetuspalvelut                      -500                    -500         -500         -500         -500

   4386 Kuljetuspalvelut         -563       -2.700       -1.132     -2.700       -2.700       -2.700       -2.700

   4390 Koulutuspalvelut       -1.030       -2.900       -1.105     -2.400       -1.900       -1.900       -1.900
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   4400 Asiantuntijapalve     -12.110       -6.000       -2.624    -10.500      -18.000      -18.000      -18.000

   4410 Vartiointipalvelu      -4.120       -6.300       -2.619     -5.250       -3.750       -3.750       -3.750

   4420 Vakuutukset           -10.213       -9.400      -10.202    -10.620      -10.620      -10.620      -10.620

   4421 Saadut vakuutusko       4.562                    22.663

   4440 Työterveyshuolto       -1.089       -1.200         -419     -1.200         -800         -800         -800

   4441 Kansaneläkelaitok         887                       487

   4450 Tilintarkastus         -2.624       -1.750                  -2.800       -2.800       -2.800       -2.800

  Palvelujen ostot           -220.951     -139.750      -82.379   -170.470     -158.070     -158.070     -158.070

  Vuokrat

   4500 Maa- ja vesialuei                  -18.000

   4530 Rakenn. ja huonei     -25.436      -30.200      -17.690    -26.250      -25.450      -25.450      -25.450

   4560 Koneiden ja laitt      -3.826       -3.500       -1.888     -3.500       -2.000       -2.000       -2.000

  Vuokrat                     -29.262      -51.700      -19.578    -29.750      -27.450      -27.450      -27.450

  Aineet, tarvikkeet ja t

   Ostot tilikauden aikan

    4600 Kalusto                              -500                    -700         -700         -700         -700

    4605 Kalusto alle 3v.        -749

    4620 Muut koneet ja l                   -1.300         -483     -1.300       -1.300       -1.300       -1.300

    4630 Työvälineet ja -                     -100                    -100         -100         -100         -100

    4635 Keittiövälineet                      -200                    -300         -300         -300         -300

    4640 Toimistotarvikke      -1.235       -1.050         -514     -1.850         -950         -950         -950

    4660 Kopiointi ja mon                     -300                    -150         -150         -150         -150

    4670 Elintarvikkeet          -592       -1.150         -338     -1.150         -700         -700         -700

    4680 Puhdistusaineet          -39         -100                    -100         -100         -100         -100

    4700 Lämmitys             -38.471      -41.000      -24.360    -37.000      -37.000      -37.000      -37.000

    4701 Sähkö                -26.524      -34.650      -18.394    -26.950      -26.950      -26.950      -26.950

    4703 Vesi                  -6.866       -9.300       -4.014     -9.350       -9.350       -9.350       -9.350

    4721 Korjaus- ja huol                     -100                    -100         -100         -100         -100

    4725 Puutarhatarvikke                     -100                    -100         -100         -100         -100

    4726 Tuohusten hankin      -4.650       -4.500       -2.223     -4.800       -4.800       -4.800       -4.800

    4727 Kukat ja kaunist      -1.211         -750         -174     -1.700       -1.100       -1.100       -1.100

    4728 Jumalanpalvelusp        -410       -1.950          -50     -1.250         -750         -750         -750

    4729 Myyntitarvikeost                                -1.240       -400         -400         -400         -400

    4730 Jumalanpalvelust      -1.698         -700         -855       -800         -800         -800         -800

    4731 Ehtoollistarvikk        -616         -800         -708       -800         -900         -900         -900

    4732 Kirjallisuus ja       -2.656       -3.200       -2.260     -2.900       -2.400       -2.400       -2.400

    4736 Lahjaesineet ja         -469         -800         -404       -800         -800         -800         -800

    4740 Muut aineet ja t      -2.741       -3.000         -885     -3.000       -3.000       -3.000       -3.000

   Ostot tilikauden aikan     -88.927     -105.550      -56.902    -95.600      -92.750      -92.750      -92.750

  Aineet, tarvikkeet ja t     -88.927     -105.550      -56.902    -95.600      -92.750      -92.750      -92.750

  Annetut avustukset

   4800 Lähetystyö                            -300                    -300         -300         -300         -300

   4830 Diakonia-avustuks         -50

   4850 Muut avustukset          -506       -1.750         -425     -1.440       -1.440       -1.440       -1.440

  Annetut avustukset             -556       -2.050         -425     -1.740       -1.740       -1.740       -1.740

  Muut toimintakulut

   4909 Tulovero lopullin       4.708

   4910 Verot                  -4.775       -2.800       -3.524     -3.300       -3.300       -3.300       -3.300

   4911 Kiinteistövero        -13.934      -10.200       -6.947    -13.200      -13.200      -13.200      -13.200

   4930 Jäsenmaksut              -253         -300         -253       -300         -300         -300         -300

   4950 Luottotappiot         -43.349

   4951 Palautuneet luott                                   331

   4960 Muut kulut               -488         -850       -4.811     -1.350       -1.350       -1.350       -1.350

  Muut toimintakulut          -58.092      -14.150      -15.205    -18.150      -18.150      -18.150      -18.150

 TOIMINTAKULUT               -565.210     -482.450     -283.677   -472.648     -460.898     -460.898     -460.898

 TOIMINTAKATE                -359.065     -206.900     -149.405   -215.423     -207.373     -207.373     -207.373
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Talousarvio ja suunnitelmat

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 31.12.2018

                              Tilinp.      Ed.budj   Toteutuma       Budj.         TA           ESTA         ESTA

                              2016         2016      2017 01-08      2017          2018         2019         2020

 VEROTULOT

  5000 Kirkollisvero          269.896      280.500      197.382    280.500      280.000      280.000      280.000

 VEROTULOT                    269.896      280.500      197.382    280.500      280.000      280.000      280.000

 KESKUSRAHASTOMAKSUT

  5300 Äyrimäärän peruste     -32.270      -70.100      -48.235    -70.100      -70.100      -70.100      -70.100

  5320 Vuokratuloista         -18.281

  5330 Pääomatuloista             -45

  5350 Papiston eläkemaks     -19.408

 KESKUSRAHASTOMAKSUT          -70.004      -70.100      -48.235    -70.100      -70.100      -70.100      -70.100

 TOIMINTA-AVUSTUKSET

  5430 Konservointiavustu                                 3.326

 TOIMINTA-AVUSTUKSET                                      3.326

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  Korkotuotot

   6010 Korkotuotot sijoi       1.049          100          446        100          100          100          100

  Korkotuotot                   1.049          100          446        100          100          100          100

  Muut rahoitustuotot

   6050 Osingot ja osuusp         408          200                     200          200          200          200

  Muut rahoitustuotot             408          200                     200          200          200          200

  Korkokulut

   6200 Korkokulut lainoi        -420                      -101       -240         -240         -240         -240

   6201 Korkokulut lainoi                   -1.200

   6202 Korkokulut lainoi                     -900

   6203 Korkokulut lainoi        -657       -1.500         -175       -500         -500         -500         -500

   6204 Korkokulut lainas        -178                      -829

  Korkokulut                   -1.255       -3.600       -1.106       -740         -740         -740         -740

  Muut rahoituskulut

   6280 Muut rahoituskulu      -1.795         -200       -1.145       -200         -200         -200         -200

  Muut rahoituskulut           -1.795         -200       -1.145       -200         -200         -200         -200

 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      -1.593       -3.500       -1.805       -640         -640         -640         -640

 VUOSIKATE                   -160.766            0        1.263     -5.663        1.887        1.887        1.887

 POISTOT JA ARVONALENTUMI

  Suunnitelman mukaiset p

   6460 Poistot rakennuks      -1.536                               -1.536       -1.536       -1.536       -1.536

  Suunnitelman mukaiset p      -1.536                               -1.536       -1.536       -1.536       -1.536

 POISTOT JA ARVONALENTUMI      -1.536                               -1.536       -1.536       -1.536       -1.536

 TILIKAUDEN TULOS            -162.303            0        1.263     -7.199          351          351          351

 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ    -162.303            0        1.263     -7.199          351          351          351


